
ЗЛТВЕРДЖЕНО
начаJьник управлiння

ПОЛОЖЕННЯ
про мiський фотоконкурс до мькнародного дня студент8

StuDays

1, зАгАлънЕ положЕннl1

у сIIравах ciM'i, молодi та спорту

g'"""- 9

IV piBHiB акредитачii.

Органiзатори
органiзатором фотоконкурсу е управлiння у справах ciM'i, молодi та спорту
Жrтгомирськоi MicbKoi ради.

Мета конкурсу
Мета фотокоrП<урсУ - cTBopeH}UI умов дJIя розкриття творчого потенцiа-пу
студеtlтськоi молодi.

Завдання та умовш фотоконкурсу
Тематика конкурсУ вкJIючаС Bci сферИ життя i дiяльностi студеrrгiв: в
н€lвчrlпьних аудиторiях, у гуртожиткtж, на спортивному майданчику, ylacTb у
науковiй дiяльностi, у творчостi, на вiдпочиш(у тощо.

Надсиласться фото на електроIшу пошту: ussms@zt-rada, gov. uа
зроби:ги це можна з 08 листопада i до завершенпя копкурсу 1б листопада
202l року.

Одип учаспик може надiслатп не бiльше двох фото по кожнiй категорft'.
Надiсланi фото м€tютъ бути орlагiншtьними.



о обс'м: до З Мб
. Графiчний формат: JPG
о Роботи надаються в електронному виглядi на електронну пошту за адресою:

zt-rada.gov.ua (з примiткою <Фотоконкурс>).

Один учасник може надiслати не бiльше двох фото по кожнiй категорiI.

критЕрli оцrнювАння

. До фотографii учасник мае надати iнформацiю про себе (прiзвище, iм'я, ВУЗ,
факультет, курс, група, номер телефону для звlязку), а також невеликий оцис
зображення.

порядок провЕдЕнtlя конкурсу

Мiський конкурс стартус 8 листоп ада 202l року i завершусться
листопада2021 року.
Пiдведення та оприлюднення пiдсумкiв проведення конкурсу вiдбудеться
25 листопада2021 року.

16

до

Категорii фото:
* двiж
* спорт
* булнi

Роботи оцiнюватимуться за наступними критерiями:
- розкриття теми конкурсу, загапьне бачення теми;
- креативний погляд на тему;
- якiсть фото.

Пiдрахунок оцiнок
на кiлькiсть членiв

здiйснюеться за
журi дорiвнюсформулою: <Сума оцiнок подiлена

середнiй бал>.

ПIДВЕДВННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ КОНКУРСУ

Оцiнюватиме
представники

роботи
органiв

професiйне журi, до складу якого увiйдуть
мiсцевого самоврядування, професiйнi фотографи,

представники засобiв MacoBoi iнформацii, представники громадськостi.

Переможцi конкурсу у cBoix категорiях нагороджуються дипломами i
цiнними призами.

I-{еремонiя нагородження переможцiв вiдбудеться в листопадi-груднi 2021
року.



ЖУРI КОНКУРСУ

Iрина КовальчУк - нач€Lльниця управлiння У справах ciMi, молодi та спорту
Житомирськоi MicbKoi ради,

Леонiд Шевчук керiвник Зразкового художнього колективу, гуртку
<<Мистецтво фотографii> Житомирського центру творчостi дiтей та молодi,
член нацiональноi спiлки журналiстiв Украiни, член нацiональноi спiлки
фотохудожникiв УкраiЪи,

спецiальностi <АудiовiзуЕuIьне мистецтво та
фахового коледжу культури i мистецтв iMeHi

Житомирського осередку нацiональноi спiлки

Анна Максимова - фотокореспондентка iнтернет-видання <пtитомир.iпfо>,

викладач фотошколи HD-School,

зв'язку

Тарас Орешнiков - фотограф


