
Онлайн-конкурс мобільної фотографії
“НавКОЛО-2021”

Про конкурс

Метою онлайн-конкурсу “НавКОЛО-2021” є робота з мобільною

фотографією, яка на сьогоднішній день є найпопулярнішим способом

фіксації моменту. Сюжетом фотографій, які відповідають умовам

конкурсного відбору є напрям вуличної фотографії — жанру

документальної фотографії без явної соціальної спрямованості, що

зображує людей у громадських місцях в звичайних ситуаціях: на вулицях,

в парках, на пляжах тощо. Вулична фотозйомка використовує підхід чесної

фотографії, за допомогою якої вона зображує усе як є, без спотворень.

У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 3-х вікових

категоріях: учні загальноосвітніх шкіл, учасники гуртків

декоративно-прикладного мистецтва, студенти мистецьких навчальних

закладів.

Перелік номінації та призовий фонд

Онлайн-конкурс мобільної фотографії “НавКОЛО-2021” поділяється на 2

номінації:

1. Номінація “Let it be RGB” (створення поліхроматичної

(кольорової) фотографії, застосовуючи усі принципи фотографії,

використовуючи базову корекцію кольору та фільтри);

2. Номінація «BlackWhite» (створення ахроматичної (чорно-білої)

фотографії, застосовуючи усі принципи фотографії, використовуючи

базову корекцію світла та тіні)

Кожна номінація передбачає по 2 призових місця (І, ІІ).

І місце - приз 200 грн + диплом про участь у конкурсі

ІІ місце - приз 100 грн + диплом про участь у конкурсі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F


Усі учасники будуть нагороджені іменними грамотами про участь у

онлайн-конкурсі.

Умови участі у конкурсі

Алгоритм дій для участі у конкурсі простий:

1 номінація = 1 фотографія

У вас є можливість подавати заявку на участь у двох номінаціях,

але обов'язковою умовою є те, що у конкурсному відборі бере участь лише

одна фотографія.

1 етап (19.04-19.05)

З 19 квітня по 19 травня стартує прийом онлайн-анкет на участь у

конкурсі (https://forms.gle/oUJdwJU6tCkk6yq87). Усі охочі можуть

заповнити електронну анкету на участь у конкурсі та завантажити свою

конкурсну роботу.

2 етап (24.05-01.06)

24 травня 2021 р. буде офіційно опубліковано перелік ТОП-20

кращих робіт, котрі будуть змагатися за призові місця.

Після перевірки конкурсних фото на плагіат та дотримання усіх

вимог буде запущено онлайн-голосування на сторінці гуртка

“КОЛОВОГНЮ” (https://www.instagram.com/kolo_vogniyu/), де буде

проведено відкрите онлайн-голосування за роботу-переможця конкурсу.

Участь у голосуванні може взяти кожен, репости вітаються :)

3 етап (02.06)

Відбудеться нагородження переможців. Усі роботи учасників

конкурсу буде опубліковано платформі wix.com та сайті ВФКМД імені

Василя Шкрібляка у вигляді онлайн-виставки.

Положення про конкурс

https://forms.gle/oUJdwJU6tCkk6yq87
https://www.instagram.com/kolo_vogniyu/


\Приклади робіт

Номінація “Let it be RGB”:

Приклади робіт. Джерело фото:

https://www.the-village.com.ua/village/city/street-photo/292715-naykrascha-vulichna-fotografiya-roku-lvivski-marshrutki-m

ariupol-ta-kongo?from=readmore

https://www.the-village.com.ua/village/city/street-photo/292715-naykrascha-vulichna-fotografiya-roku-lvivski-marshrutki-mariupol-ta-kongo?from=readmore
https://www.the-village.com.ua/village/city/street-photo/292715-naykrascha-vulichna-fotografiya-roku-lvivski-marshrutki-mariupol-ta-kongo?from=readmore


Номінація  «BlackWhite»:

Приклади робіт. Джерело фото: https://cameralabs.org/10260-23-soveta-ot-professionala-v-ulichnoj-fotografii

https://cameralabs.org/10260-23-soveta-ot-professionala-v-ulichnoj-fotografii

