Додаток 1
до розпорядження голови
ГО «Єврорегіон «Дністер»
від 25.01.2021 р. № 01
Положення
про проведення фотоконкурсу «Дністер - ріка, що об`єднує»
Загальні положення
Положення про проведення фотоконкурсу «Дністер - ріка, що об`єднує» (далі
– Положення) визначає організаційні та фінансові засади проведення конкурсу в
територіальних громадах і поселеннях, що населяють басейн річки Дністер, його
мету, умови участі, вимоги до робіт учасників, етапи проведення, нагородження
переможця.
Метою фотоконкурсу «Дністер - ріка, що об`єднує» (надалі – фотоконкурс) є
стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності жителів територіальних
громад України та Республіки Молдова, підтримка, сприяння розвитку творчих
зв'язків і обміну досвідом між фотографами, туристичними спільнотами,
закріплення кращих традицій фотомистецтва, фототуризму, виявлення сучасних
тенденцій і технологій у фотомистецтві.
Засновники, організатори і організаційний комітет конкурсу
Засновником фотоконкурсу є ГО «Єврорегіон «Дністер».
Організатори фотоконкурсу
Виконавча дирекція ГО «Єврорегіон «Дністер».
Голови громад і районів Вінницької області та Республіки Молдова та
підприємницького співтовариства Придністров'я – членів ГО «Єврорегіон
«Дністер».
Організаційний комітет - здійснює підготовку та проведення фотоконкурсу.
Конкурсна комісія – здійснює оцінку робіт та оголошує переможців.
Правління ГО «Єврорегіон «Дністер» затверджує склад організаційного
комітету, конкурсної комісії.
До складу організаційного комітету входять:
Члени Правління, представники організаторів і засновника,
представники засобів масової інформації.

Склад конкурсної комісії: 5 осіб з представників ГО «Єврорегіон «Дністер» і
членів організації (поіменний список додається).
Учасники фотоконкурсу
До участі у фотоконкурсі запрошуються колективні члени Єврорегіону
«Дністер» - територіальні громади, примарії, професійні фотографи і аматори
незалежно від місця проживання та віку.
Умови та вимоги фотоконкурсу
Учасник фотоконкурсу може подати не більше 10 фотографій у вигляді
електронних файлів. Цифрові файли повинні бути у форматі JPEG, 300dpi, кадровані
(розміри 30х30, 30х40, 30х45), максимум 3600 px по короткій стороні, максимум 2
Мб.
Фотографії
подаються
в
електронній
формі
на
електронну
адресу euroregiondniester@gmail.com з поміткою на фотоконкурс. До фотографій
в електронному вигляді додається лист-заявка (додаток до Положення).
Автори фотографій несуть відповідальність за зміст представлених на конкурс
робіт.
Роботи, представлені на фотоконкурс, не редагуються та не рецензуються.
Роботи, що не відповідають умовам конкурсу, не розглядаються.
Етапи та основні тематичні розділи фотоконкурсу
Фотоконкурс передбачає наступні етапи:
І етап. Оголошення конкурсу. Конкурс анонсується повідомленням у засобах
масової інформації, на офіційному веб-сайті ГО «Єврорегіон «Дністер».
ІІ етап. Організація та проведення збору фотографій учасників. Прийом робіт
триватиме з 3 березня 2021 року по 1 січня 2022 року. Робота організаційного
комітету з опрацювання наданого матеріалу.
ІІІ етап. Робота конкурсної комісії. 20 січня 2022 року конкурсна комісія відбирає
фотороботи для виставки та визначає переможців фотоконкурсу в кожній номінації.
ІV етап. Презентація фотографій на виставці. Відібрані фотороботи
експонуються на виставці в місці проведення чергового засідання Правління ГО
«Єврорегіон «Дністер».
V етап. Оголошення переможців. На відкритті виставки фотографій
оголошуються переможці фотоконкурсу по кожному тематичному розділу
(номінації),
проводиться
нагородження
переможців
фотоконкурсу.

Фотоконкурс передбачає тематичні розділи (номінації):
Назва тематичного
Короткий опис
розділу (номінації)
Пам’ятки
архітектури,
історії,
природні
Визначні місця і
1.
заповідники, ландшафти та краєвиди Дністра,
пам’ятки Дністра
вироби гончарства, ткацтва.

№ з/п

Екологія,
туристичні
2. маршрути і
туристичні об'єкти
Дністра
Люди - що творять
3.
історію Дністра

Флора і фауна, зелений туризм, гастротуризм, еко- і
етно-туризм, фототуризм, молодіжний туризм,
комерційний туризм, регіональні продукти
Портрети
династій

людей,

колективів,

знатних

родин,

Нагородження переможців.
За результатами фотоконкурсу в номінаціях «Дністер - ріка, що об`єднує»
журі визначає переможця, який отримає Диплом переможця та подарунок.
Усі учасники, роботи яких відібрані на виставку, отримують Дипломи учасника
виставки фотографій конкурсу «Дністер - ріка, що об`єднує».
Прикінцеві положення
Організатори фотоконкурсу, за згодою автора можуть використовувати
фотографії при проведенні подальших виставок, підготовці та виданні
інформаційних матеріалів про ГО «Єврорегіон «Дністер», публікацій, у соціальній
рекламі, на офіційному веб-сайті ГО «Єврорегіон «Дністер», тощо.
Підсумки фотоконкурсу будуть опубліковані на офіційному сайті ГО
«Єврорегіон« Дністер», офіційних сайтах членів і партнерів Єврорегіону «Дністер»
і на офіційній сторінці організації в Facebook.

Додаток до Положення
про проведення фотоконкурсу «Дністер - ріка, що об`єднує»
Лист-заявка на участь у фотоконкурсі «Дністер- ріка, що об`єднує»
Заявка заповнюється в електронному вигляді і надсилається разом із
фотографіями на електронну пошту: euroregiondniester@gmail.com з поміткою
ФОТОКОНКУРС.
Перед заповненням заявки уважно ознайомтесь з умовами конкурсу та вимогами до
заповнення.
Прізвище, ім’я, по батькові учасника
Дата народження
Ідентифікаційний номер
Адреса проживання
(за бажанням)
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Місце роботи, навчання
(за бажанням)
Загальна кількість поданих робіт (вказати назву кожної роботи та тематичний
розділ (номінацію), до якої вона подається)
Я,
______________________________________________________________,
є
автором робіт, поданих мною для участі у фотоконкурсі «Дністер - ріка, що
об`єднує» Роботи виконані протягом 2021 року.
Я, як автор поданих фотографій, дозволяю організаторам фотоконкурсу
використовувати їх при проведенні подальших виставок, підготовці та виданні
інформаційних матеріалів, публікацій, у соціальній рекламі тощо з обов’язковим
посиланням на моє авторство.
Погоджуюсь з усіма умовами проведення фотоконкурсу.
Дата_________________

Підпис ____________________

Додаток 2
до розпорядження голови
ГО «Єврорегіон «Дністер»
від 25.01.2021 р. № 01
Склад організаційного комітету – з проведення фотоконкурсу
«Дністер - ріка, що об`єднує»
Голова:
Татусяк Сергій
Склад:
Куницький Михайло
Радіонов Микола
Пустовіт Світлана
Биковський Дмитро
Слободянюк
Михайло
Крижанівський
Олександр
Козак Василь
Гаджук Сергій
Чеботарі Валентин
Філіпов Григорій
Плопа Юрій
Чорич Валерій
Руснак В’ячеслав
Піліпеску Ліля
Паніш Штефан
Міндру Ніколай
Чебан Юрій

- Голова ГО «Єврорегіон «Дністер»
-

Почесний Консул Республіки Молдова у місті Вінниця
Директор ГО «Єврорегіон «Дністер
Заступник директора ГО «Єврорегіон «Дністер
Фотограф, голова Спілки Молодіжних Організацій
Вінниччини

- Заступник Могилів-Подільського міського голови
- Голова Піщанської територіальної громади
-

Голова Сокирянської територіальної громади
Голова Ямпільської територіальної громади
Голова Дондюшанського району
Голова Дубосарського району
Голова Окницького району
Голова району Резіна
Голова Сорокського району
Примар Муніципії Сорока
Голова району Флорешти
Голова Району Шолданешти
Президент
Громадської
організації
«Союз
промисловців, аграріїв, підприємців Придністров'я»

Склад конкурсної комісії – з проведення фотоконкурсу
«Дністер - ріка, що об`єднує»
1. Радіонов Микола - Директор ГО «Єврорегіон «Дністер;
2. Володимир Козюк Художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
Народний художник України;
3. Кафарський Юрій – заслужений художник України, старший викладач
відділу образотворчого мистецтва Могилів-Подільської мистецької школи;
4. Крижанівський Віктор – член Національної Спілки майстрів народного
мистецтва;
5. Попа Акулина – журналіст, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю, ЗМІ і
розвитку туризму району Резіна.

