
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Спільний наказ  

Новоушицького коледжу ПДАТУ 

та Новоушицької селищної ради 

08.08.2019 №31-о /_ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення фотоконкурсу "Мій рідний край у фотооб'єктиві", 

присвяченого Дню селища Нова Ушиця 

 

1. Загальні положення  

1. Положення про проведення фотоконкурсу "Мій рідний край у 

фотооб'єктиві", присвяченого Дню селища Нова Ушиця (далі – Положення), 

визначає організаційні та фінансові засади проведення заходу у 

Новоушицькому районі, його мету, умови участі, вимоги до робіт-

учасників, етапи проведення.  

2. Мета конкурсу: презентація широкому загалу населення творчих досягнень 

у галузі фотографії, висвітлення наявних пам’яток історико-культурної та 

архітектурної спадщини на території Новоущицького району, творінь 

природи та садово-паркового і ландшафтного мистецтва, яскравих і 

колоритних особистостей. 

2. Засновники, організатори і організаційний комітет конкурсу. 

1. Засновником фотоконкурсу є Новоушицький коледж Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 

2. Організатор фотоконкурсу: спільний проект відділу культури 

Новоушицької селищної ради та Новоушицького коледжу Подільського 

державного аграрно-технічного університету.   

3. Організаційний комітет - журі здійснює підготовку та проведення 

фотоконкурсу.  

Склад журі затверджує педагогічна рада Новоушицького коледжу. 

До складу журі входять:   

 представники організаторів;  

 представники приватного бізнесу; 

 представники засобів масової інформації. 

3. Учасники фотоконкурсу  

1. Для участі у фотоконкурсі запрошується молодь: учнів загальноосвітніх, 

професійно-технічних закладів та студентів закладів вищої освіти І-ІІ  рівнів 

акредитації незалежно від місця проживання. 



 

4. Умови та вимоги фотоконкурсу. 

1. Кожний автор може надіслати на конкурс до 5 окремих фото, або 1 серію з 

5ти фотографій. Техніка виконання фотографії може бути будь-яка. 

2. Фотографії подаються в електронній формі на електронну адресу 

vmefodovska8@gmail.com з поміткою  «Фотоконкурс».  

Цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів. 

Фотографії подаються тільки 2019 року і тільки Новоушицького району. 

Кожний файл фотографії повинен бути підписаний  українською мовою за 

зразком: Прізвище_ім’я_назво_роботи.JPG. 

3. До надісланих фоторобіт слід додати бланк учасника (додаток до 

положення). Файл бланка повинен мати назву за зразком: Прізвище_ім’я. 

Крім того, ті ж самі фотороботи – кольорові або чорно-білі фотографії 

форматами А-4 або А-5  повинні бути надіслані і у паперовому вигляді на адресу 

32600, Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 34., 

Новоушицький коледж ПДАТУ, методичний кабінет. 

Автори фотографій несуть відповідальність за зміст представлених на 

фотоконкурс робіт. 

Роботи, представлені на фотоконкурс, не редагуються та не рецензуються.  

 

Етапи та основні тематичні розділи фотоконкурсу 

 

Фотоконкурс проводиться з 10.08.2019 по 19.09.2019 року і передбачає наступні 

етапи: 

І етап. Оголошення конкурсу, організація та проведення збору фотографій 

учасників. 

Конкурс анонсується з 10 серпня по 5 вересня 2019 року шляхом 

повідомлення в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах 

Новоушицького коледжу ПДАТУ та Новоушицької селищної ради, у соціальних 

мережах. 

Термін подачі фотографій до 5 вересня 2019 року. 

ІІ етап. Робота організаційного комітету – журі фотоконкурсу та 

презентація фотографій на виставці. 

Організаційний комітет – журі відбирає фотороботи для виставки та 

визначає переможців фотоконкурсу в кожній номінації до 12 вересня 2019 року. 

Результати проведення фотоконкурсу будуть виставлені на офіційних 

сайтах Новоушицького коледжу ПДАТУ та Новоушицької селищної ради. 

Організатори фотоконкурсу зв’яжуться  з переможцями для обговорення їх 

нагородження. 
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Відібрані фотороботи експонуються на виставці в читальній залі 

Новоушицького коледжу ПДАТУ до 30 вересня 2019 року. 

ІІІ етап. Підведення підсумків та оголошення переможців. 

19 вересня  2019 року на урочистих заходах присвячених дню селища Нова 

Ушиця, оголошуються переможці фотоконкурсу по кожному тематичному 

розділу (номінації), проводиться нагородження переможців фотоконкурсу.  

Питання щодо умов проведення конкурсу направляти за адресою: 

vmefodovska8@gmail.com 

 

Фотоконкурс передбачає тематичні розділи (номінації): 

1. Архітектурні споруди та історичні пам’ятки; 

2. Природа рідного краю; 

3. З Україною в серці. 

 

Прикінцеві положення 

 

1. Організатори фотоконкурсу за згодою автора можуть використовувати 

фотографії в проведенні подальших виставок, підготовці та виданні 

інформаційних матеріалів про Нову Ушицю та Новоушицький район, 

публікацій, соціальній рекламі, на офіційних веб-сайтах Новоушицької 

селищної ради та Новоушицького коледжу Подільського державного 

аграрно-технічного університету. 

2. Підсумки фотоконкурсу будуть опубліковані в газеті “Наддністрянська 

правда” і на офіційних веб-сайтах Новоушицької селищної ради та 

Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного 

університету. 

 

Бланк заявки на участь у фотоконкурсі подається в додатку, який подається за 

посиланням. 

 

 

 

 

Директор коледжу ПДАТУ  

_______М.В. Івасик 

начальник відділу культури, туризму 

та з питань засобів масової інформації 

Новоушицької селищної ради  

_________ В. А.  Сідлецький  
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Додаток  

до  положення про проведення 

фотоконкурсу 

 «Мій рідний край у 

фотооб’єктиві” присвячений Дню 

селища Нова Ушиця 

 

Заявка на участь у фотоконкурсі «Мій край у фотооб’єктиві» присвячений Дню 

селища Нова Ушиця. 

 

Заявка заповнюється в електронному вигляді і надсилається разом з 

фотографіями. 

Перед заповненням заявки уважно ознайомтеся з умовами конкурсу та вимогами 

до заповнення заявки. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника  

Дата народження  

Адреса проживання  

Телефон   

Адреса електронної пошти  

Місце навчання, клас (курс)  

Загальна кількість поданих робіт  

Вказати назву кожної роботи та тематичний розділ (номінацію), до якої вона 

додається 

№ п/п Назва роботи Номінація 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Я, як автор поданих фотографій, дозволяю організаторам фотоконкурсу 

використовувати їх у проведенні подальших виставок, підготовці та виданні 

інформаційних матеріалів, публікацій, соціальній рекламі тощо з обов’язковим 

посиланням на моє авторство. 

Погоджуюсь з усіма умовами проведення фотоконкурсу. 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

Дата________________   Підпис ________________________ 


