ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс родинного фото

«Родинна пам`ять»
до 8 липня в Україні (День Родини)
Від центру вивчення генеалогії «Пращур»
та автора альбомів родинної пам`яті Ірини Мацко:
«Казка твого народження», «Книга мого роду»,
«Рости, моє деревце, з міцного коріння».

«Фотосесія, саме її проведення, атмосфера єдності та родинності захопила нас.
Тим більше фотосесія була для доброї справи і в українських вишиванках. Зараз,
переглядаючи світлини, згадуємо ті чудові моменти і наповнюємося відчуттям єдності
родини. Особливо це важливо для дітей та й для усіх в такий не легкий для країни час.
Єднаймося родинами, адже саме з родини складається справжня Україна».
Ірина Мацко

Родинна фотосесія – свято для всієї сім`ї чи родини, пам`ять для майбутніх поколінь,
збереження щасливих моментів родини та скріплення зв’язку поколінь, пропагування
українського національного духу, вишиванок.
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс родинного фото „Родинна пам`ять” (далі - Фотоконкурс)
проводиться вперше авторами, творчими спілками, всеукраїнськими молодіжними
громадськими організаціями та іншими зацікавленими структурами.
1.2. Фотоконкурс проводиться з метою популяризації та пропагування українських традицій,
родинних відносин, утвердження патріотизму молодого покоління.
2.
Організація та проведення Фотоконкурсу
2.1. Фотоконкурс проводиться з квітня по липень.
2.2. Переможців конкурсу буде визначено за допомогою голосування на сайті
www.пращур.укр.
2.3. З метою конкурсного відбору фото робіт для календаря на 2016 рік «Родини України»
формується компетентне журі, до складу якого входять фотохудожники, професійні
фотографи, мистецтвознавці, дизайнери, представники громадськості тощо. Склад журі
очолює фахівець у напрямку візуального мистецтва, визначений Головою Оргкомітету.
2.4. Організатори:
- забезпечують розгляд поданих фото робіт та формують склад журі Фотоконкурсу;
- у ході святкування в Україні дня родини нагороджують переможців дипломами та
заохочувальними призами;
- організовують Всеукраїнську виставку робіт переможців Фотоконкурсу та видають
календар «Родини України»;
- інформують через засоби масової інформації про результати Всеукраїнського
фотоконкурсу.
2.5. Зобов’язуються забезпечити оформлення фотографій переможців на час проведення
Всеукраїнської фотовиставки «Родинна пам`ять» та оплатити їх друк.
2.6. Нагороджують пам’ятними подарунками та, в межах компетенції, залучаються до
пошуку спонсорської допомоги для проведення вищезазначеного Фотоконкурсу.
3.
Вимоги до проведення Фотоконкурсу
3.1. У Фотоконкурсі беруть участь всі бажаючі. Кількість фоторобіт від одного учасника – не
більше 5-ти.

3.2. До конкурсу допускаються роботи всіх фотографічних жанрів (портрет, репортаж та ін.)
в українських вишиванках, іншому національному одязі.
3.3. Приймаються фотографії розміром не більше 1024х768 px (якщо розмір більший –
автоматично обріжуться) у форматах – jpg, png.
3.4. Роботи переможців залишаються в оргкомітеті Фотоконкурсу з метою їх подальшого
використання в проведенні виставок, виданні інформаційних та рекламних матеріалів
конкурсу, тощо. Оргкомітет залишає за собою право публікації робіт з виставки в
періодичних виданнях (в тому числі й електронних, без виплати гонорару), а також їхнє
розміщення на електронних носіях та в Інтернеті з некомерційною метою (із збереженням
права інтелектуальної власності автора фотороботи) і експонування з метою популяризації
Фотоконкурсу.
3.5. До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та етнічну
ворожнечу, містять політичну рекламу, пропагують погані звички (алкоголізм, наркоманію,
тютюнопаління).
Умови конкурсу:
До 30 травня завантажте на сторінці http://prashhur.com/blog/foto-konkurs/
1) фотографію в електронному вигляді на тему «Моя родина»;
2) вкажіть назву і короткий опис роботи: місце, час, умови, емоції і т.д.
3) контактні дані: прізвище, ім’я; адреса проживання; адреса електронної скриньки; номер
телефону.
Фоторобота повинна відображати приємні спогади, щасливі миті членів родини. Всі
отримані роботи проходять модерацію і після затвердження Ви отримаєте повідомлення про
це на вказану адресу електронної пошти.


З 02 червня по 06 липня – попросіть друзів голосувати за Вас на сторінці
http://prashhur.com/blog/foto-konkurs/.



З 06 по 08 липня – буде визначено переможців конкурсу за результатами
голосування та проходитиме відбір членами журі фото робіт для календаря на 2016
рік «Родини України».

* Учасниками конкурсу можуть бути всі мешканці України. До участі в ньому
допускаються особи, що на момент початку конкурсу досягли 14 років. Фотографії,
надіслані на конкурс, не повинні популяризувати нездоровий спосіб життя та шкідливі
звички (не надсилати фото із алкоголем, палінням та ін.)
Додаткову інформацію про конкурс можна отримати, звернувшись листом на
скриньку prashhur.info@gmail.com або за телефоном організаторів (093) 79 96 897.
Результати конкурсу буде оголошено 8 липня 2015 р.
Переможцям:
1 місце – Сертифікат на генеалогічне дослідження на суму 5000 грн, комплект
альбомів Роду;
2 місця – комплект альбомів Роду;
3 місце – альбом родинного дерева «Рости, моє деревце, з міцного коріння.
Всі фото учасників додатково будуть брати участь у відборі для створення
календаря на 2016 рік «Родинна пам`ять.

