Правила участі у фотоконкурсі
І. Загальні положення
1.1. Організатором фотоконкурсу є Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH як один із впроваджувачів Програми U-LEAD з Європою від імені Міністерства регіонального
розвитку, житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).
1.2. Участь у фотоконкурсі можна взяти з 23 квітня 2018 року (18:00 GMT+2) - 20 травня 2018 року
(23:59) GMT+2.
1.3. Церемонія нагородження переможців планується не раніше ніж за два тижні після завершення
фотоконкурсу у Києві, після якої, наступного дня, відбудеться майстер-клас з фотографії. Усі
учасники повинні мати змогу взяти участь у церемонії нагородження у разі обрання серед
переможців.
1.4. Із завантаженням фотографій на веб-сайт фотоконкурсу, усі роботи та права їх подальшого
використання будуть передані Організатору з правом передачі їх третім особам, наприклад,
Мінрегіону. Ні Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ні Мінрегіон не
зобов’язані заздалегідь повідомляти авторів про подальше використання їхніх творів, за винятком
зазначення імен авторів, під час використання їхніх фотографій.
1.5. Будь-які інші особисті дані (крім імен), зібрані в рамках Фотоконкурсу, будуть зберігатися
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та видалені після закінчення
конкурсу.
1.6. Умови, зазначені в Правилах участі, є обов’язковими, і Організатор залишає за собою право
відмовити або виключити будь-яку заявку на власний розсуд.
ІІ. Умови участі
2.1. Участь у Фотоконкурсі безкоштовна.
2.2. Брати участь можуть професійні фотографи, аматори, журналісти та всі зацікавлені особи за
умови, що вони мають українське громадянство, досягли 18 років та проживають на територіях,
контрольованих урядом України. Співробітники Мінрегіону та Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Програми «U-LEAD з Європою» та її регіональних Хабів і Установи
«Центр Розвитку Місцевого Самоврядування», а також агентств групи Hoshva та всі контрактні
експерти, фахівці та члени журі не можуть брати участь у Фотоконкурсі.
2.3. Фотограф повинен бути автором і власником авторських прав на подані зображення. Організатор
не несе відповідальності за порушення учасниками авторських прав.
2.4. Фотографи, які бажають взяти участь у Фотоконкурсі, повинні подати цифрові версії своїх
фотографій та онлайн-заявку відповідно до інструкцій на сайті конкурсу для відбору та оформлення
фотографій до 20 травня 2018 року (23:59) через сайт конкурсу http://hromady.photos
2.5. Фотографи можуть подати на Фотоконкурс до 3 фотографій, за винятком серії фотографій.
Кожну фотографію можна подати лише один раз. Світлини, представлені більше одного разу, будуть
вилучені з Конкурсу.
2.6. Фотографії, які не були обрані для виставки, виготовлення поштових листівок або будь-якої
іншої продукції, не повертаються назад, а права на них залишаються за організатором з правом
передачі третім особам.
2.7. Організатор Фотоконкурсу зберігає ексклюзивні права на використання фотографій для власних
цілей після Фотоконкурсу, із зазначенням імені автора, але без сплати будь-якої винагороди.
III. Вимоги до фотографій учасників
3.1. Фотографії учасників повинні відповідати темі Фотоконкурсу.
3.2.Цифрові файли повинні бути названі відповідно до шаблону: Автор_Назва_Місце та Рік Зйомки.
Фотографія повинна бути не давніше 1 року на час дати подання. Всі зображення повинні мати точні
підписи, написані винятково українською мовою і містити всю інформацію, описану в пункті 3.3.
3.3. У підписі варто зазначити, хто зображений на фотографії та/або що відбувається на фотографії,
назвати місто, район або область в Україні, де було зроблено світлину, а також дату її зйомки.
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3.4. Фотографії не повинні містити імені фотографа або будь-яку іншу інформацію (ці дані можуть
бути включені в метадані зображень, але вони не повинні бути видимими на самому фото).
3.5. Фотографії, відправлені для участі в конкурсі, мають відповідати наступним характеристикам: не
стиснутий формат JPG (TIF), @300 dpi, мінімум 3500 пікселів (або 420 мм), висока якість з точки зору
чіткості, освітлення та різкості.
3.6. Зміст відправленої фотографії не можна змінювати, перебудовувати, скасовувати, спотворювати
чи видаляти людей та/або об'єкти з фотографії. Існує один виняток: дозволяється обрізання, яке
видаляє сторонні деталі.
3.7. Дозволено корегування кольору або перетворення в відтінки сірого, які не змінюють вміст.
3.8. Авторам обраних фотографій-переможців може бути запропоновано надати Організатору
невідредаговані оригінали своїх робіт.
3.9. Фотографії учасників не повинні бути опублікованими раніше в Інтернеті/друкованих медіа. Це
твердження не поширюється до використання фотографій у соціальних мережах.
IV. Вибір переможців Фотоконкурсу
4.1. Переможці Фотоконкурсу будуть обрані спеціальним журі.
4.2. До участі у фінальній виставці дозволяється приймати лише ті роботи, які відповідають пунктам
3.1 - 3.9 та обрані журі.
4.3. Переможці Фотоконкурсу будуть оголошені на сайті: http://hromady.photos/ після 25 травня 2018
року.
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