
 

 

Положення 

про Всеукраїнський конкурс фотографії 

«Світ навколо очима та серцем людини» 

 

І. Загальні положення 

В рамках благодійного проекту «ЖИТТЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ» та за фінансової 

підтримки Українського культурного фонду проводиться Всеукраїнський 

конкурс на кращі фотографії серед дітей та дорослих, що позбавлені інклюзії 

(включення в соціум) 

1.1. Основними завданнями Конкурсу фотографії  є: 

*привернення уваги суспільства до проблеми інклюзії, а також надання 

рівного доступу учасникам конкурсу до культурного життя, можливостей для 

розвитку та просування власних талантів, взаємодії з іншими учасниками 

соціального процесу, освоєння нових знань, формування вмінь, професійних 

навичок та створення нових культурних продуктів; 

*показати навколишню дійсність, через культурно-ціннісну призму, осіб з 

інвалідністю; 

*стимулювати учасників до творчості, взаємодії та продукування нового 

культурного середовища для взаємодії та обміну інформацією; 

*стимулювання пізнавальної активності та креативності всіх вікових 

категорій та соціально-статусних груп; 

*утвердження в свідомості та почуттях громадян патріотичних та 

загальнолюдських цінностей; 

*формування в учасників позитивного мислення, віри в свої можливості та 

свою унікальність; 

*розкриття власних талантів та можливість транслювати результати своєї 

творчості для інших. 

 

1.2. Мета Конкурсу — популяризація мистецтва фотографії серед людей з 

інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених, сиріт, інвалідів та учасників 

АТО  в Україні. Розкрити для даних категорій учасників можливості фото-

індустрії, можливості реалізації себе через особливе бачення світу та своєї 

ролі в ньому, показати фотографію як інструмент ресурсного психічного та 



 

 

душевного стану особистості та як актуального інструменту соціальної 

реалізації. 

1.3.  Організатором Конкурсу є Міжнародна благодійна організація 

―Посланець Миру» за фінансової підтримки УКФ (Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ: 36963920) за фінансової підтримки Українського культурного 

фонду. 

 

1.4.       Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних 

веб-сайтах  МБО ―Посланець Миру», на сайтах партнерів, на просторах 

мережі Інтернет, у вигляді спеціальної групи в соціальній мережі Фейсбук на 

сторінці організації ―Посланець Миру», тощо. Організатор має право 

розміщувати інформацію про проект додатково, в тому числі у ЗМІ. 

 

1.5.       Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

ІІ. Умови Конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться з 15 серпня 2019 року по 05 жовтня 2019 року в два 

тури: 

I тур: з 15 серпня по 15 вересня – відбірковий (заповнення реєстраційної 

форми (Анкета+фотороботи) за посиланням  

http://konkurs2019.poslanets-miru.org/  

II тур: з 16 вересня по 5 жовтня – фінальний (визначення фіналістів та 

переможців конкурсу). 

6 жовтня -  оголошення переможців та розміщення інформації про 

переможців на сайті МБО "Посланець Миру ", сторінці у Фейсбук та сайтах 

партнерів. 

2.2. У  Конкурсі беруть участь діти та дорослі з усіх областей України у 4-ох 

вікових категоріях: 

1. Особи  з інвалідністю віком від 14+ років; 

2. Діти, з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також діти-сироти, віком 

від 14+ років; 



 

 

3. Дорослі з інвалідністю, віком від 25+ років; 

4. Учасники АТО та учасники бойових дій, без вікових обмежень. 

2.3. Учасники Конкурсу кожної номінації та певної категорії готують фото-

роботи, які за змістом та жанром мають відповідати Темі авторського 

бачення: ―Світ навколо очима та серцем людини‖ 

 

2.4. Найкращі роботи будуть відзначені в 5 номінаціях: 

1. "Чорно-біле фото"; 

2. "Стріт фото"; 

3. "Портрет"; 

4. "Пейзаж"; 

5. "Мобільне фото". 

 

2.5. Конкурсні роботи приймаються, як від аматорів, так і від любителів 

фото-індустрії. Зроблені фотографії можуть бути як на мобільному пристрої, 

звичайному фотоапараті, так і на професійній фототехніці (фотоапараті). 

 

2.6. Роботи для конкурсу мають відповідати загальним вимогам: 

1. надіслані з 15 серпня до 15 вересня 2019 року за посиланням на форму 

……………………………………; 

2. максимальна кількість фото-робіт для конкурсу  - 5 штук; 

3. всі фото-роботи повинні бути в JPEG форматі, мати розмір – не більше 30 

мегабайт (Мб); 

4. для конкурсу фото-роботи можуть бути як кольоровими, так і чорно-

білими (монохромними); 

5. в горизонтальному або вертикальному положеннях – на вибір; 

6. допускається та є беззаперечною перевагою присвоєння назви, короткої 

анотації до кожної фото-роботи. 

 

2.7. На конкурсних фото-роботах не допускається 



 

 

1. колаж або монтаж (кількох, додаткових елементів), в тому числі 

додавання, видалення, переміщення об’єктів, додавання додаткових 

графічних зображень, зміна фону засобами графічних редакторів; 

2. роботи не повинні містити будь-яких авторських планшеток, авторських 

знаків, доданих рамок тощо. 

 

2.8. На Конкурс приймаються виключно індивідуальні роботи. 

 

2.9. До участі в Конкурсі не допускаються: 

*неякісні фотознімки; 

*фотознімки, що не відповідають нормам, заявлених в умовах конкурсу; 

*фотографії, запозичені із соціальних сторінок та мережі Інтернет; 

*фотографії раніше опубліковані в ЗМІ; 

*фотографії з рекламою, з яскраво вираженим та опосередкованим 

підтекстом. 

 

2.10. Фото-роботи мають бути зареєстровані в спеціальній формі. Для цього 

потрібно здійснити перехід за посиланням  _______________________  та 

заповнити інформацію (анкету) про автора фото-роботи:  

*прізвище, ім’я та по-батькові;  

*вік; 

*місце проживання;  

*телефон;  

*адреса електронної пошти; 

*назва номінації: чорно-біле фото, стріт фото, портрет, пейзаж, мобільне 

фото; 

*Прикріплені фото 

*Анотація ,короткий опис, назва фото ( буде вважатися перевагою) 

* А також вказуйте на який пристрій було зроблено фотографії (мобільний 

пристрій, звичайний фотоапарат, професійна фототехніка) 

 



 

 

2.11. Конкурсні фото-роботи не можна змінювати або заміняти іншими фото-

роботами, протягом періоду першого етапу відбіркового туру.  

 

2.12. У випадку виникнення протиріч між автором фото-робіт та 

організаторами, або через незгоду з правилами Конкурсу та неможливості 

знайти максимально вигідне та об’єктивно доцільне рішення для двох сторін, 

участь автора в конкурсі анулюється шляхом видалення його фото-робіт з 

конкурсної програми та повідомлення його про ануляцію участі в 

особистому порядку. 

 

2.13. Вся додаткова інформація щодо конкурсу розміщується на сторінках 

сайту МБО "Посланець Миру" та на сторінці проекту у Фейсбук. 

2.14. Участь у Конкурсі включає в себе ознайомлення та повну згоду 

учасника  з усіма дійсними правилами Положення. 

 

ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу 

 

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється Організаційний 

комітет, склад якого затверджується Головою Організаційного комітету. 

 

3.2. Для проведення Першого туру Конкурсу, створюється загальна 

реєстраційна форма для учасників. Організаційний комітет контролює та 

регулює виконання учасниками всіх вимог Конкурсу. 

 

3.3. Для визначення переможців у Другому турі Організаційний комітет 

визначає склад Головного журі, до якого входять представники організаторів 

Конкурсу  та незалежний експерт з мистецтва фотографії. 

3.4. Члени журі конкурсу залишають за собою право переміщувати надіслані 

фото-роботи із однієї номінації в іншу, з урахуванням більш точної й 

відповідної їм номінації та обраної теми, чи розкриття тієї чи іншої обраної 

теми. 

3.5. За підсумками роботи, журі складають протоколи, які підписуються 

головою, секретарем та членами журі Конкурсу. 

 



 

 

ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу 

 

4.1. Заповнення реєстраційної форми (анкета + фотороботи) за посиланням 

http://konkurs2019.poslanets-miru.org/ проходить до 15 вересня 2019 року 

включно. Реєстрація, оформлена пізніше вказаної дати, автоматично стає не 

дійсною. 

4.2. Організаційний комітет та головне журі обирає найкращі роботи серед 

всіх зареєстрованих учасників та формує список фіналістів, до 5 жовтня 2019 

року включно. 

4.3. Для переможців Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії 

встановлюються призові місця.  

4.4. Нагородження переможців Конкурсу дипломами та призами відбудеться 

під час Фестивалю FOTO VIZION FEST на базі Комунального закладу 

Київської обласної ради Мостищенської спеціалізованої загальноосвітньої  

школи-інтернат I-II ступенів (с. Мостище, Київська область, Макарівський 

район) 12 жовтня 2019 року. 

Учасникам з інших регіонів, які не зможуть бути присутніми, дипломи та 

призи буде надіслано поштою. 

4.5. Всі фіналісти II-туру, отримують Сертифікат учасника фотоконкурсу - 

особисто або в інший спосіб за умови попередньої домовленості з 

Оргкомітетом конкурсу. Сертифікат є свідоцтвом та підтвердженням участі 

певного конкурсанта у Всеукраїнському фотоконкурсі «Світ навколо очима 

та серцем людини» в межах проекту «Життя без фільтрів». 

4.6. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом головного 

журі та будуть оприлюднені на офіційному сайті МБО «Посланець Миру» 

 

V. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс 

 

5.1. Творчі фото-роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, та 

можуть бути використані МБО ―Посланець Миру» за згодою автора у його 

подальшій роботі. 

5.2. За результатами Конкурсу готуються виставки творчих робіт.  

Виставки пройдуть: 

1. 8-11 жовтня -  в Академії праці, соціальних відносин і туризму в місті 

Києві. Голосіївський район, 

http://konkurs2019.poslanets-miru.org/


 

 

2. 12 жовтня – Фестиваль FOTO VIZION FEST (Комунальний заклад 

Київської обласної ради Мостищенська спеціалізована загальноосвітня 

школа-інтернат I-II ступенів, с. Мостище, Київська область, Макарівський 

район) 

3. 14-15 жовтня - Комітет соціальної політики та пенсійного забезпечення 

Верховної ради України в місті Києві 

4. 16-18 жовтня - Києво-Святошинський центр зайнятості. 

 

*зміст публікації не є офіційною позицією Українського культурного фонду 

 

 

 

 

 

 

 


