
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого обласного фотоконкурсу 

“Ранкова зарядка під час карантину вдома” 
 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором Відкритого обласного фотоконкурсу “Ранкова зарядка 

під час карантину вдома” (далі “Фотонкурс”) є управління фізичної культури та 

спорту Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільське 

обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, 

Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” 

(далі “Організатори”). 

1.2. Головною метою Фотоконкурсу є презентація виконання ранкової 

зарядки , як основного чинника формування сталої звички ведення здорового 

способу життя під час карантину залишаючись вдома, стимулювання населення 

до занять ранковою зарядкою, як одного з чинників фізичного розвитку та 

зміцнення здоров’я людини, виховання у населення стійкого інтересу та звички 

до систематичних занять фізичною культурою i спортом, популяризація 

здорового способу життя. 

1.3. Усі надіслані світлини на Фотоконкурс мають відображати виконання 

(однією, двома особами або сім'єю) ранкової зарядки вдома в період карантину.  

1.4. До участі у Фотоконкурсі не допускаються фотографії, на яких 

зображені прапори, гасла, знаки, символіка тощо політичних партій, а також 

спиртні та тютюнові вироби. 

1.5. Усі бажаючі можуть взяти участь у Фотоконкурсі (без вікових 

обмежень). 

2. Організація проведення Фотоконкурсу 
2.1. Фотоконкурс проводиться у період з 05 травня по 01 червня 2020 року. 

2.2. Фотографії надсилати за електронною адресою: tr_sport@ukr.net  

3. Порядок участі у Фотоконкурсі 
3.1. Своєю участю у Фотоконкурсі виконавці приймають умови цього 

положення та рішення Організаторів. 

3.2. Усі фотографії, які подаються на Фотоконкурс, мають бути 

авторськими. У фотоконкурсі можуть брати участь не більше двох фото одного 

автора. 

3.3. Організатори зберігають за собою права на репродукцію всіх фото, 

поданих на Фотоконкурс, без обмеження терміну використання.  

3.4. Усі світлини, які надсилаються на Фотоконкурс, повинні бути 

представлені у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам: 

– Цифровий знімок: файл у форматі JPEG будь-якого розміру. 

– Колаж та комп'ютерна графіка не допускаються, за винятком необхідної 

корекції кольору та контрасту. 

– Назва робіт повинна мати такий вигляд: Ім'я, Прізвище, вулиця, 

населений пункт, район (автора), номер фотографії, файл у форматі JPEG.  



(Наприклад: Іван Бойко, вул. Подільська, с. П'ятихатки, Бережанський 

район, 01. Jpg.)  

4. Визначення переможців та призерів 
4.1. Роботи будуть опубліковані у соціальні мережі Фейсбук сторінці 

Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для 

всіх” https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/, сайті Управління фізичної 

культури та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/. 

4.2. Переможці та призери визначаються за результатами голосування на 

сторінці Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” у соціальні мережі Фейсбук 

(https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/). Для того щоб проголосувати, 

потрібно поставити вподобання (лайк) на одному з фото. Також ще одну трійку 

призерів за умовами проведення фотоконкурсу визначає журі. 

4.3. Результати Фотоконкурсу Організатори розмістять 15 червня            

2020 року в соціальні мережі Фейсбук Тернопільського обласного центру 

фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/ та сайті Управління фізичної культури 

та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/ та  фейсбук  Всеукраїнського 

центру Фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”. 

4.4. Переможці та призери Відкритого обласного фотоконкурсу “Ранкова 

зарядка під час карантину вдома”, будуть відзначені сувенірною та нагородною 

атрибутикою з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного 

здоров'я населення “Спорт для всіх”. 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 
Галина Бучко  0352 520 353 
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