ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу
«Прут та Сірет – водні артерії Буковини» у рамках заходів екологічнопросвітницького спрямування до Всесвітнього дня води

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором обласного конкурсу «Прут та Сірет – водні артерії
Буковини» (далі «Конкурс») є Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та
Сірет (далі - «Організатор»).
1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації природоохоронних заходів,
збереження річок Прут та Сірет та її приток, стимулювання творчої, пізнавальної і
соціальної активності громадян і залучення населення до діяльності, метою якої є
забезпечення якісного стану вод.
1.3. Фотографії та малюнки мають висвітлювати красу річок Прут та Сірет її
приток в різні пори року.
1.4. До участі у конкурсі не допускаються фотографії, на яких зображені
прапори, гасла, знаки, символіка політичних партій тощо.
1.5. Право взяти участь у Конкурсі мають всі громадяни України.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Учасники конкурсу можуть надсилати фотографії та малюнки до 20
березня 2019 року.
2.2. Конкурсні роботи передаються особисто, через уповноважених осіб,
поштою чи кур’єрською службою на адресу БУВР Пруту та Сірету (58013, м.
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-Б) або на електронну адресу
buvrprutsiret.zmi@gmail.com до 20 березня включно і після зазначеної дати
прийматися не будуть.
2.3. Конкурс проводиться окремо за такими категоріями:
 фотографія;
 малюнок;
2.4. Сюжети робіт мають стосуватись:
 природи Пруту та Сірету та їх приток в різні пори року.
3. ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ

3.1. Своєю участю у конкурсі виконавці приймають умови цього Положення та
погоджуються з рішеннями Організатора.
3.2. Всі фотографії, які подаються на Конкурс, повинні бути зроблені впродовж
2017-2019 років, оригінальними і вільними від прав третьої сторони. Організатор
Конкурсу не несе ніяких зобов’язань щодо будь-яких прав третьої сторони. БУВР
Пруту та Сірету не повертає фотографії та малюнки, надані учасниками Конкурсу.
БУВР Пруту та Сірету передаються авторські права на всі фотографії та малюнки

без обмеження терміну використання у некомерційних цілях. Організатор зберігає
за собою права на репродукцію всіх робіт, поданих на Конкурс.
3.3. Всі фотографії, які надсилаються на Конкурс, повинні бути представлені у
цифровому форматі та відповідати наступним вимогам:

цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 3456 x 2592
пікселів;

колаж та комп'ютерна графіка не допускаються, за винятком необхідної
корекції кольору та контрасту;
3.4. Заявки на участь у Конкурсі необхідно надіслати на адресу БУВР Пруту та
Сірету до 20 березня 2019 року (однією особою може бути представлено не більше
5 фотографій чи 3 малюнків). Заявки повинні включати:
- заповнений офіційний бланк заявки (за наведеним нижче зразком);
- фотографію/ї у цифровому вигляді;
- інформацію про фотографію/ї (на окремому аркуші): місце, в якому зроблена
фотографія, дату її створення та короткий опис;
- малюнок (техніка виконання обирається автором на власний розсуд).
4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1. Переможці конкурсу визначаються за підсумками голосування
організаційного комітету, до складу якого входять фахівці БУВР Пруту та
Сірету. Персональний склад комітету затверджується наказом управління.
4.2. Підсумки конкурсу проводяться за такими критеріями:
- відповідність темі конкурсу;
- оригінальність;
- композиційне рішення;
- живописність;
- майстерність виконання.
4.3. За результатами конкурсу визначаються І, ІІ та ІІІ місця з кожної
номінації.
5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1. Результати Конкурсу Організатор розміщує на офіційному сайті БУВР
Пруту та Сірету.
5.2. Організатор Конкурсу повідомляє переможців, які посіли перші місця у
кожній категорії, про дату та умови нагородження.
5.3. Роботи переможців будуть опубліковані на офіційному сайті та сторінці у
соціальній мережі «Facebook» Організатора.
5.4. Переможці Конкурсу нагороджуються цінними подарунками та
пам'ятними дипломами.

