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І. Загальні положення 

 

1. Організатором фотоконкурсу-фотовиставки «ЕкоSity» - 

мальовничі світлини ландшафтів рідного міста (далі – 

Фотоконкурс) є обласна бібліотека для дітей Житомирської 

обласної ради (далі – Бібліотека). 

2. Фотоконкурс проводиться серед користувачів-дітей. Вікових 

обмежень немає. 

3. Мета Фотоконкурсу:  

- стимулювання пізнавальної активності дітей та підлітків, їх 

захоплень через фотомистецтво; 

- розвиток фантазії та творчих здібностей, майстерності 

фотографування; 

- реклама привабливості рідного міста засобами 

фотомистецтва. 

4. Всі роботи, які надійдуть на конкурс у встановлені строки, 

будуть публічно оприлюднені на сторінках Бібліотеки у 

Facebook: Житомирська Обласна Дитяча Бібліотека, Дитячій світ 

Полісся, EKOstation «М’ята», Медіастудія та на офіційному сайті 

https://www.libertyspace.org.ua/. Організатор Фотоконкурсу має 

право на подальше використання поданих робіт. 

5. Під час проведення Фотоконкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zhytomyrobd/
https://www.facebook.com/groups/579391645602121/
https://www.facebook.com/groups/579391645602121/
https://www.facebook.com/groups/1466208046842246/
https://www.facebook.com/groups/1130065884002528/
https://www.libertyspace.org.ua/


ІІ. Умови проведення Фотоконкурсу 

 

1. Фотоконкурс проводиться в один тур: з 01 червня по 31 серпня 

2020 року. 

2. До участі у Фотоконкурсі допускаються індивідуальні та 

колективні роботи. 

3. Учасник несе відповідальність за те, що авторські права на 

передані фотороботи належать виключно йому, і їх 

використання при проведенні конкурсу, в тому числі публічна 

демонстрація, не порушує майнових і/або немайнових прав 

третіх осіб. 

4. Учасники конкурсу не отримують від організатора конкурсу 

жодної матеріальної компенсації витрат на будь-які послуги, 

пов’язані з підготовкою до конкурсу. 

 

ІІІ. Вимоги до конкурсних робіт 

 

1. Конкурсні фотороботи надаються в електронному та 

друкованому вигляді до 15 серпня 2020 року. 

2. Фотографія має бути зроблена на території міста Житомира не 

раніше 1 січня 2020 року. 

3. Вимоги для електронного варіанту: формат JPEG, JPG, PNG. 

Мінімальний розмір - 1200 пікселів по меншій стороні. 

4. Вимоги для друкованого варіанту: якісно надруковані кольорові 

або чорно-білі фотографії, формат А4 і більше. 

5. Обсяг конкурсних робіт не повинен перевищувати 3-х 

фотографій від одного учасника. 

6. Допускається обробка фотографії за допомогою комп'ютерних 

програм (графічних редакторів). 

7. Фотографії обов'язково повинні супроводжуватися текстом, 

пояснюючим зображення (4-5 речень на розсуд автора). 

8. Оцінювання робіт здійснюватиметься за такими критеріями: 

- тематична відповідність фотографії; 

- актуальність; 

- наявність супровідного тексту; 

- якість фотографії. 

9. Важливо: на Фотоконкурс не приймаються роботи, які можуть 

сприйматись як образливі, провокаційні, що суперечать нормам 

моралі та етики. 

10. Конкурсні роботи в електронному форматі, супровідний текст 

та короткі дані про себе (прізвище, ім’я, місто проживання, 

місце навчання) надсилаються на електронну пошту 

innovative.bgr@gmail.com із зазначенням теми «Фотоконкурс». 

Друкований – надається за адресою: вул. Пушкінська, 36, м. 

Житомир, обласна бібліотека для дітей. 



 

ІV. Визначення та відзначення переможців Фотоконкурсу 

 

1. Відзначення переможців відбудеться 1 вересня 2020 року. 

2. Для визначення головного переможця Фотоконкурсу 

створюється журі у складі: 

голова журі: Шурпан І. В., засновник книжкової гостини 

«Сонячне слово» в м. Житомирі, викладач відділу 

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» Житомирського 

коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка; члени журі: 

Михальчук Л. М., директор обласної бібліотеки для дітей 

Житомирської обласної ради, Банщикова О. О., завідувач відділу 

інноваційних технологій, Чорноморець Л. В., завідувач відділу 

обслуговування користувачів, Данилевич Т. К., завідувач відділу 

соціокультурної діяльності та естетичного виховання, 

Пєсковець Л. М., головний бібліотекар відділу соціокультурної 

діяльності та естетичного виховання. 

3. Переможець Фотоконкурсу визначається у відповідності до 

набраних голосів і нагороджується подарунком. 

4. За результатами голосування в соціальній мережі Facebook 

заохочувальні подарунки отримають 5 робіт, які наберуть 

найбільшу кількість вподобань. 

5. Спосіб отримання переможцями своїх винагород буде 

визначений додатково з кожним індивідуально. 

6. Роботи, надані у паперовому вигляді, будуть представлені на 

фотовиставці в Бібліотеці протягом вересня місяця 2020 року. 

 

 

Бажаємо вам натхнення та перемоги! 

 

 

 

Якщо залишились питання, звертайтеся:  

innovative.bgr@gmail.com 
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