ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ОБЛАСНОГО ЗАОЧНОГО ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ
ЮНИХ ФОТОАМАТОРІВ «ФОТО-БЛІЦ»
1. Загальні положення
1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення обласного
заочного відкритого конкурсу юних фотоаматорів «Фото-бліц» (далі – Конкурс).
1.2 Конкурс проводиться серед здобувачів освіти віком від 10 до 21 року
включно закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої освіти, позашкільної освіти, дошкільної освіти та вищих
навчальних закладів (далі – учасники).
1.3 Предметом Конкурсу є фотосвітлини.
2. Мета та завдання Конкурсу:
- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення
потреб дітей та юнацтва у творчій самореалізації;
- організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва;
- підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному вихованні
підростаючого покоління;
- масове залучення учнівської молоді до фотоаматорства;
- надання допомоги учнівській молоді у оволодінні фото справою та
ознайомлення з перспективами розвитку фотографії як виду мистецтва,
популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів.
3. Порядок проведення
Конкурс проводиться у два етапи:
- конкурс домашніх фоторобіт;
- бліц-конкурс.
4. Учасники конкурсу
У конкурсі беруть участь команди закладів загальної середньої освіти,
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, позашкільної
освіти, дошкільної освіти та вищих навчальних закладів, а також організацій, що
отримали виклик на конкурс.
І –а вікова категорія: 10 – 14 років;
ІІ –а вікова категорія: 15 – 17 років.
Команда складається з 3-х чоловік: учасник молодшої (до 15 років) вікової
групи, учасник старшої (від 15 до 17 років) вікової групи та керівника, який очолює
команду.
Примітка: у конкурсі може брати участь учнівська молодь і старшого віку (до 21
року) – у особистому заліку.
5. Умови проведення
5.1. Конкурс домашніх фоторобіт
Фотороботи надсилаються для оцінки протягом усього періоду проведення
заходу.
Фотознімки оцінюватимуться журі в номінаціях:
- портрет;
- пейзаж;
- натюрморт;
- жанрове фото (репортаж, свята, буденність школи тощо);
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- експериментальне фото (із застосування програми Adobe Photoshop або інших
графічних редакторів). При створенні такого фото можна використовувати, в
основному, частини зі своїх фоторобіт. При використанні файлів з інтернету
необхідно до суддівської колегії надіслати інтернет-файли, які були використані у
вашій роботі. Основний акцент в цій номінації суддями буде робитися на якості
роботи в фотошопі, композиційному рішенні та загальному художньому враженні.
Кожен учасник конкурсу може представити фотознімки у кожній номінації (не
більше 3) розміром 20×30 см. У залік ідуть фотознімки тільки з трьох номінацій з
максимальною кількістю балів.
На зворотному боці фотографії за допомогою скотчу закріплюється паспорт
фотороботи у друкованому вигляді на державній мові, в якому слід вказати:
- назву знімка;
- номінацію;
- прізвище та ім'я автора(повністю);
- прізвище та ім'я керівника гуртка (повністю);
- офіційну назву навчального закладу без абревіатури, клас (курс), назву
творчого колективу, місто, район.
Фотографії, надані без вищезазначених даних, жюрі не розглядатиме. Надіслані
на Конкурс фотографії авторам не повертаються.
Організатори мають право використовувати надіслані на Конкурс фотороботи для
розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення виставок тощо.
Друковані роботи потрібно надати або надіслати поштовим зв’язком з кур’єрською
доставкою до КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр.
Маяковського, 14.
Електронні фотороботи (для бліц-конкурсу) потрібно надіслати на електронну адресу
centr.grani.zp@gmail.com з темою листа «Фото-бліц». Також на електронну адресу
надсилається електронний варіант заявки.
5.2 ВИМОГИ ДО ФОТОРОБІТ:

учасник представляє не більше 3-х робіт із зазначених номінацій (не
більше 1 в номінації),

формат фоторобіт в електронному варіанті – jpeg;

розмір друкованих фоторобіт – 20х30 ( без рамок і паспарту);

до кожної фотороботи додається паспорт, який скотчем закріплюється на
зворотній стороні кожної роботи.
5.3. Бліц-конкурс.
На бліц-конкурс додаються роботи, які відзняті на телефон на ту саму тему, що і
надіслані печатні роботи, але зображення не повинно повторювати надіслану печатну
роботу. На кожну надіслану друковану роботу потрібно надати дві роботи, які
зроблені за допомогою телефона.
6. Критерії оцінювання робіт
Роботи оцінюються за такими критеріями:
- розкриття теми;
- якість виконання;
- оригінальність задуму;
- ступінь емоційного впливу.
Максимальна кількість балів:
- до 15 балів за кожну фотографію домашнього завдання (три роботи);
- до 15 балів за фотографію бліц-конкурсу (три роботи);
Максимальна сума балів на одного конкурсанта становить 90.
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7. Нагородження учасників
Команди-переможниці
та
їх
керівники
нагороджуються
грамотами
Департаменту освіти і науки. Переможці у особистому заліку нагороджуються
дипломами організаторів. Учасники команд автоматично беруть участь і у
особистому заліку конкурсу.
8. Необхідна документація
Заявка на участь у Конкурсі, в якій вказується:
- прізвище, ім’я, по батькові учасників, вік, назва установи та творчого
колективу, контактні телефони;
- прізвище, ім’я, по батькові керівника, адреса, контактний телефон.
Ксерокопії паспортів або свідоцтва про народження учасників Конкурсу
(надсилаються разом із друкованою заявкою та друкованими фотороботами).
Електронний
варіант
заяви
надсилається
на
електронну
адресу
centr.grani.zp@gmail.com з темою листа «Фото-бліц».
9. Відносини у сфері авторських прав
9.1
Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник:
- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, копіювати,
фотографувати конкурсну роботу та розміщати її для вільного доступу в мережі
Інтернет на необмежений період часу;
- надає Організатору Конкурсу право публікувати надану конкурсну роботу на
офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та на сторінках КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах.
9.2
Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора конкурсної
роботи при її використанні у будь-якому вигляді.
9.3
Конкурсні роботи учасників Конкурсу надалі можуть бути використані в
освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
9.4
Представляючи роботу на конкурс, учасник тим самим підтверджує, що є
автором роботи і дозволяє Організатору Конкурсу відтворювати матеріал
безкоштовно, цілком або частково в цілях реклами Конкурсу. Організатор Конкурсу
не несе відповідальності за порушення учасниками авторських прав.
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Додаток №1
Заявка
на участь в Обласному заочному відкритому конкурсі юних фотоаматорів
«Фото-бліц» ( __ січня 2020 року)
______________________________________________________________________
офіційна назва навчального закладу

Номінація

Назва роботи

Прізвище, ім'я
автора

Вікова
Скорочена
категорія.
назва
Дата
навчального
народжен закладу, клас
ня
чи назва гуртка

М. П.
Директор
навчального закладу

_______________ (підпис)

П.І.Б.
керівника,
ТЕЛЕФОН
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Додаток №2
Назва фотографії
Номінація
Прізвище та ім’я
(повністю) вік.
Прізвище та ім’я
Керівника,
номер
мобільного телефону
Офіційна
назва
закладу

Назва фотографії
Номінація
Прізвище та ім’я
(повністю) вік.

’Сучасний город’
Міський пейзаж
Олімпіюк Софія
17 років
-- ЦЕ Є ПРИКЛАДОМ ЗАПОВНЕННЯ. -Козлов Володимир Володимирович

Прізвище та ім’я
Керівника.
Офіційна
назва
Комунальний заклад творчості <Запорізкий обласний
закладу
центр науково
Технічної учнівської молоді <Грані>Запорізької
обласної ради>
-----------Фотоаматори -----------м.Запоріжжя

