
          Додаток 1 

 

 

Положення про фотоконкурс 

 

«Історія поруч» 

 

1. Загальні положення 

 1.1 Організатором фотоконкурсу є Комунальне підприємство «Туристично-

інформаційний центр м. Тернополя», автор – Оксана Ленчук. 

 1.2 Участь у конкурсі не обмежується віком авторів, професійною 

приналежністю, місцем проживання чи статтю.  

 1.3 Мета конкурсу – популяризація історії міста та відновлення у населення 

духу справжнього міщанина та гордості за малу Батьківщину. 

 1.4 Початок проведення конкурсу: 23 квітня 2021 року. Кінцевий термін 

подання фотографій та Анкет учасників:  5 серпня 2021 року. Оголошення 

результатів конкурсу:  28 серпня 2021 року. 

 1.5 Під час проведення фотоконкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог закону України «Про захист 

персональних даних». 

  

2. Умови участі 

2.1 Головна умова – зробити фото в історичному образі на фоні Тернополя. 

2.2 Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України чи інших держав не 

залежно від віку. 

2.3 Участь у конкурсі безоплатна. 

2.4 Кількість робіт від 1 учасника – не більше 2-х. 

2.5 Фотоколажі на конкурс НЕ приймаються. 

2.6.Учасники конкурсу зобов’язані надіслати у зазначені в Положенні терміни 

заповнену анкету (Додаток № 1) та фотороботи відповідно до технічних вимог (п. 

3). 

 

3. Технічні вимоги 

3.1 Конкурсні роботи потрібно надавати в електронному вигляді у форматі JPG (JPEG) 

на електронну адресу tic.ternopil@gmail.com   

3.2 До фотознімків потрібно вказати таку інформацію: 

- Коротку інформацію про обраного героя, який відображений на фото, з історії 

Тернополя та його роль у житті міста. 

- Чому саме ця особистість вибрана. 

- П.І.П. учасника конкурсу або/та виконавець  

- Контактний телефон. 

 

4. Процедура проведення конкурсу та оцінювання робіт 
4.1 Роботи з моменту надходження на конкурс розміщуватимуться на сторінках 

Туристично-інформаційного центру м. Тернополя у соціальних мережах (Facebook, 

instagram). 

4.2 Переможці отримають Дипломи першого, другого та третього ступенів та цінні 

подарунки. Фінансування проводиться з спеціального фонду Комунального 

підприємства «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя»  та на підставі 

рішення виконавчого комітету. 

4.3. На сторінка соціальних мереж ТІЦа м. Тернополя  буде проходити відкрите 

голосування у номінації «Глядацькі симпатії». 
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4.4. Кращих 10 робіт будуть використані для створення рекламної продукції про наше 

місто (буклети, календарі, путівники..), а їх автори в історичних образах зможуть 

брати участь у зйомках відеороликів про Тернопіль та міських масових заходах. 

4.5. Оцінка конкурсних фоторобіт буде проводитися журі (Додаток №  2), членів якого 

обирають та запрошують Організатори. 

4.6. Журі визначить переможців та оголосить результати конкурсу 28 серпня 2021 року 

на головній сцені міста. 

4.7. Всі учасники матимуть можливість пройтися урочистою ходою у своїх образах 

головними вулицями міста. 

(Додаток 1) 

Анкета учасника 

 1.   Прізвище та ім’я автора 

фотографії 

  

2. Контактний телефон та\або 

електронна адреса автора 

фотографії 

  

3.  Який герой відображений на 

фото 

  

4. Чому саме цей герой 

обраний? Чим він особливий 

для міста? 

  

5.    Додаткова інформація про 

людей, зображених на фото 

(за потреби) 

  

 

Міський голова       Сергій НАДАЛ 

 

 

 

 

 

 

 


