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про фотоконкурс-виставку авторських фотографій  
«Чи буде завтра після нас?»

1. Загальні положення
1.1. Фотоконкурс-виставка авторських фотографій спрямований на 

висвітлення ситуації з навколишнім природнім середовищем в Україні та 
формування суспільної відповідальності за зміну екологічної ситуації в 
регіоні у майбутньому.

1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення 
Конкурсу, а також участь і визначення його переможців.

1.3. Організаторами Конкурсу є Управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Уманський 
національний університет садівництва та ініціативна група Науково- 
дослідної лабораторії «Соціальні ініціативи» кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Уманського НУС, Рада студентського самоврядування 
Уманського НУС.

1.4. Конкурс є відкритим і проводиться як творче змагання.

2.1. Головною метою Конкурсу є виявлення творчих здібностей та 
оригінального підходу молоді у галузі фотомистецтва.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:
- розвиток і реалізація творчих здібностей;
- сприяння гармонійному розвитку особистості;
- виховання естетичного та художнього смаку;
- виявлення та підтримка фотомайстрів;
- формування екосвідомості та ековідповідальності суспільства.

3. О рганізація та керівництво
3.1. Поточну координацію проведення Конкурсу здійснює Рада 

студентського самоврядування Уманського НУС.
3.2. Організація та керівництво проведення Конкурсу покладається на 

Організаційний комітет (далі -  Оргкомітет).

2. М ета та завдання Конкурсу



3.3. До складу Оргкомітету входять представники Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, 
ініціативна група Науково-дослідної лабораторії «Соціальні ініціативи» 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС, Ради 
студентського самоврядування Уманського НУС.

3.4. Оргкомітет визначає термін проведення, тему, місце підбиття 
підсумків Конкурсу, займається підготовкою інформаційних матеріалів, 
відзначення переможців тощо.

3.5. Оргкомітет може вносити зміни до порядку проведення Конкурсу, 
про які завчасно інформує учасників.

3.6. Оргкомітет має право не допустити до Конкурсу роботи, що не 
відповідають тематиці чи художньому рівню.

4. П орядок та умови проведення Конкурсу
4.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти ВНЗ та молодь 

Черкаської області та структурних підрозділів Уманського НУС.
4.2. За згодою учасників Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право 

використання конкурсних робіт для організації виставок та в інших заходах, 
що не носять комерційного характеру зі збереженням авторства учасників.

5. Вимоги до авторських фотографій і їх оцінювання
5.1. До участі у Конкурсі допускаються індивідуальні роботи, що 

відповідають тематиці Конкурсу, так і цикли.
5.2. Роботи мають бути власною розробкою учасника.
5.3. Роботи оцінюються за наступними критеріями:
- ідея;
- відповідність тематиці Конкурсу та його назві;
- художня майстерність;
- оригінальність;
- новаторство;
- якість та естетичність;
- майстерність та акуратність виконання.
5.4. Роботи мають бути представлені розміром не менше 20x30 см, з 

етикеткою 3x7 (комп’ютерний набір) з інформацією: ПІБ виконавця, назва 
роботи, номінація, навчальний заклад (місце роботи).

5.5. Фотографії, що не відповідають вимогам, до участі у Конкурсі не 
допускаються.



6. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1. Переможців Конкурсу визначає журі зі складу членів Оргкомітету.
6.2. Переможці Конкурсу отримують дипломи переможців у номінаціях 

і цінні призи.
6.3. Кращі роботи будуть висвітлені на офіційному сайті УНУС та 

опубліковані у друкованих засобах масової інформації.

7. Ф інансування
7.1. Витрати на організацію Конкурсу, проведення урочистого 

нагородження та придбання бланків подяк і дипломів фінансуються за 
рахунок коштів Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської 
обласної державної адміністрації в рамках проекту «Школа екологічної 
свідомості».

7.2. Витрати на участь у Конкурсі здійснюються за рахунок учасників.


