
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу «Перлина мого 

краю» (далі - Конкурс).
2. Фотоконкурс проводиться з метою формування у населення екологічної 

культури та екологічного мислення, дбайливого ставлення до природи
3. Основними завданнями фотоконкурсу є:

• формування активної життєвої позиції в громадян шляхом залучення населення 
до вирішення екологічних питань;

• популяризації серед населення дослідження та збереження навколишнього 
середовища;

• створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації особистісного 
потенціалу творчих людей.

4. Фотоконкурс проводиться на добровільних засадах.
5. Організаційно-методичне забезпечення проведення фотоконкурсу здійснює 

департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.
6. Інформація про проведення фотоконкурсу розміщується на веб-сайтах 

департаменту екології та природних ресурсів та Львівської обласної державної 
адміністрації, у соціальній мережі РасеЬоок та у місцевих ЗМІ.

7. Організатори залишають за собою право використовувати фотографії, 
надіслані на Фотоконкурс, під час проведення наступних виставок, підготовці та 
виданні інформаційних матеріалів, публікацій, соціальній рекламі тощо.

II. Учасники Фотоконкурсу
1. До фотоконкурсу приймаються роботи, виготовлені учасниками 

індивідуально, учасник конкурсу має бути автором роботи.
2. Участь у фотоконкурсу можуть брати як фотографи-аматори, так і 

професіонали.
3. Учасники фотоконкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього 

Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки.



III. Умови Фотоконкурсу

1. На фотоконкурс подаються фотоматеріали у друкованому варіанті форматом 
АЗ або А4 та у електронному форматі.

2. Фотоматеріали мають бути якісно надруковані будь-яким фотографічним 
способом;

3. До фотоматеріалів додається короткий опис у форматі УД Жі). в якому 
зазначається:

- назва фотороботи;
- IIІ.П . учасника фотоконкурсу;
- вік учасника;
- порядковий номер фотороботи, якщо учасник подав більше ніж один знімок:
- опис фотороботи: дата виконання та місце;
- до фотографій можна додавати коментар автора (гіроза, вірш тощо).

4. Фотороботи повинні бути без оформлення (без рамок, надписів, дати тощо);
5. Фото-колажі на конкурс не приймаються.
6. Учасники фотоконкурсу повинні надіслати фотороботи та інформацію про 

його автора на поштову адресу Департаменту екології та природних ресурсів ДО ДА 
(79026. м.Львів, вул.Стрийська, 98), зазначивши на листі: фотоконкурс «Перлина 
мого краю» та їх електронний варіант на електронну скриньку: envir@loda.gov.ua

7. В ході проведення конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IV. Порядок і строки проведення Конкурсу

1. Фотоконкурс триває з 01.10.2018 до 01.11.2018.

V. Журі Конкурсу

1. Журі фотоконкурсу (далі -  журі) формується з метою забезпечення 
об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів 
Конкурсу.

2. Журі фотоконкурсу формується з числа представників Львівської обласної 
державної адміністрації, природоохоронних установ, еколого-натуралістичних 
центрів, громадських організацій (за згодою). Склад журі затверджується наказом 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації

3. Кількість членів журі не повинна бути меншою ніж п’ять осіб.
4. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере 

участь у визначенні переможців і призерів фотоконкурсу, затверджує список 
переможців і призерів Конкурсу.

5. Члени журі:
забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників
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під час проведения фотоконкурсу;
визначають переможців фотоконкурсу.

VI. Визначення переможців та їх нагородження

1. Переможці фотоконкурсу нагороджуються дипломами та призами
2. Вибір переможців фотоконкурсу здійснюється за такими критеріями:

- тематична відповідність фотографії;
- якість фотографії;
- оригінальність,

3. Журі визначить переможців та оголосить результати оцінки конкурсних 
робіт на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської облдержадміністрації не пізніше, ніж через 10 робочих днів після його 
завершення.

4. Оцінку конкурсних фоторобіт буде здійснювати журі, яке запрошене 
Організатором.

5. Кожна з конкурсних робіт може бути відзначена нагородою тільки один
раз.

6. Журі залишає за собою право не присуджувати нагороди окремих ступенів
7. Рішення журі про присудження чи неприсудження відзнаки остаточне і 

оскарженню не підлягає.
я

VII. Інші вимоги

1. На конкурс не приймаються фотографії, сюжет яких пропагує вживання 
алкогольних напоїв, тютюнопаління, насилля, які пропагують релігійну та етнічну 
ворожнечу, містять політичну рекламу, а також фотографії непристойного змісту

2. Всі можливі суперечки із приводу Авторства, Авторських Прав і Права 
Власності на фотороботу, що приймає участь у даному фотоконкурсі із третіми 
особами відбуваються за рахунок сторони, що надала фотографію для участі у 
фотоконкурсі «Перлина мого краю».

3. Всю відповідальність за надання помилкової інформації з Авторських Прав 
і Прав Власності на надану роботу' (роботи) несе особа, яка надала вищевказану 
роботу (роботи).

4. Учасники конкурсу не отримують від Організатора конкурсу жодної 
матеріальної компенсації витрат на плівку , проявлення плівки, друк фотографій та 
будь-які інші послуги, пов’язані з підготовкою до конкурсу.

5. Журі конкурсу залишає за собою право прийняття або неприйняття кожної 
з фоторобіт. наданих на фотоконкурс, виходячи з попередньої художньої та творчої 
оцінки без пояснення й уточнення причин автору.


