
 Положення 

про фотоконкурс «Я - за здоровий спосіб життя!» 

І. Загальні положення 

Положення  фотоконкурс «Я - за здоровий спосіб життя» (далі – 
Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, 
його мету та завдання, умови участі у ньому, вимоги до робіт учасників. 

До організації та проведення  фотоконкурсу «Я - за здоровий спосіб 
життя» (далі – Фотоконкурс) можуть залучатися підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності та усі бажаючі вінничани. 

  

ІІ. Організатори Фотоконкурсу 

Фотоконкурс проводиться адміністрацією та вчителями морського ліцею 
та Інформаційним порталом фейсбук для спільноти морського ліцею. 

ІІI. Фінансове забезпечення проведення Фотоконкурсу 

Фінансове забезпечення проведення Фотоконкурсу може здійснюватися 
за власних коштів. 

ІV. Мета Фотоконкурсу 

Мета: формування культурної та духовної свідомості ліцейської громади, 
створення сприятливих умов для самореалізації ліцеїстів, сприяння 
формування навичок здорового способу життя. 

V. Умови проведення Фотоконкурсу 

Надіслані на Фотоконкурс роботи мають відображати в динаміці реальні 
життєві ситуації, в яких центральною темою є ліцеїсти, вчителі ліцею зі своїми 
рідними та  друзями.  

На фотографіях обов’язково має бути присутність однієї чи декількох 
людей в дії на відпочинку або під час занять фізкультурою та спортом. 
Фотографії мають бути надрукованими в форматі 13Х18 , кольоровими. 

 

 



VI. Учасники Фотоконкурсу 

Участь у Фотоконкурсі може взяти кожен учасник ліцейської громади, хто 
захоплюється фотографією та бажає підготувати фотороботу відповідно до 
тематичної спрямованості Фотоконкурсу, вимог до виготовлення та 
оформлення робіт. 

Учасник може подати на Фотоконкурс не більше двох авторських робіт. 

  

VІI. Вимоги до виготовлення та оформлення робіт 

Фотографії надсилаються на адресу ….. 

Роздільна здатність (якість) знімка має бути не менше 300 пікселів/дюйм. 
Назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії. 

У відісланих листах має бути обов’язкова позначка: «На фотоконкурс «Я - 
за здоровий спосіб життя!» 

Фотографії, які не відповідають вищезазначеним вимогам, розглядатися 
не будуть. 

За найкращі фотографії, які оберуться експертною радою, буде проходити 
голосування на сайті фейсбук морського ліцею. 12 робіт, які отримують 
найбільше голосів, використаються для створення календарю. Крім того, три 
найкращі роботи, обрані експертною радою, отримають дипломи та 
подарунки. 

Фотографії можна надсилати – з 01.09 по 09.09.2020до 15.00 на 
електронну адресу  fizralicey@gmail.com. 

 09.09., протягом дня – проходитиме підведення підсумків, та визначення 
переможців конкурса. 

VIII. Прикінцеві положення 

Організатори залишають за собою право використовувати фотографії, 
надіслані на Фотоконкурс, у проведенні подальших виставок, підготовці та 
виданні інформаційних матеріалів, публікацій, соціальній рекламі тощо. 

 

 



Оголошується фотоконкурс «Я - за здоровий спосіб життя» 

Миколаївський морський ліцей імені професора М. А. Александрова  
оголошує фотоконкурс «Я - за здоровий спосіб життя» 

До участі у конкурсі запрошуються учні ліцею, хто захоплюються 
фотографією і хочуть, щоб їх роботи побачили та оцінили.  Кінцева мета 
фотоконкурсу – створити календар на 2021 рік. 

Обов’язкова умова конкурсу – роботи мають відображати в динаміці 
реальні життєві ситуації, в яких центральною фігурою є учні ліцею та члени їх 
родин, друзі  під час активного відпочинку, занять фізкультурою та спортом. На 
фотографіях обов’язково має бути присутність однієї чи декількох людей в дії. 
Фотографії надаються кураторам груп або приймаються в електронному 
вигляді за адресою: fizralicey@gmail.com  

Роздільна здатність (якість) знімка має бути не менше 300 пікселів/дюйм. 
Назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії. 

Фотографії, які не відповідають вищезазначеним вимогам, розглядатися 
не будуть. 

За найкращі фотографії, які оберуться експертною радою, буде проходити 
голосування на сайті «Миколаївського морського ліцею». А 12  робіт, які 
отримують найбільше голосів, будуть використані для створення календарю. 
Найкращі три роботи, обрані експертною радою, отримають дипломи та 
подарунки. 

Фотографії можна надавати – з 02.09 по 09.09.  

Організатори залишають за собою право використовувати фотографії, 
надіслані на Фотоконкурс, у проведенні подальших виставок, підготовці та 
виданні інформаційних матеріалів, публікацій, тощо. 

 

  


