
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова ГО «Відділення НОК 
України в Хмельницькій області» 
 
_______________Ю. Краснюк  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення фотоконкурсу «Стадіон, так Стадіон!»,  

присвяченого 70-річчю спорткомплексу «Поділля»  
м. Хмельницький  

  

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Організатором  фотоконкурсу (далі «Конкурс») є відділення Національного 
олімпійського комітету (#НОК) України в Хмельницькій області (далі 
«Організатор»). 
1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації та розвитку олімпійського руху, 
стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності жителів та гостей 
міста, підняття престижу українського спорту та залучення хмельничан до 
регулярних занять  фізкультурою і спортом, в тому числі у спорткомплексі 
«Поділля». 
1.3. До участі у конкурсі не допускаються фотографії, на яких зображені прапори, 
гасла, знаки, символіка тощо політичних партій, а також спиртні та тютюнові 
вироби. 
1.4. Право взяти участь у Конкурсі мають усі бажаючі, незалежно від віку та місця 
проживання. 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Прийом фотографій на Конкурс триває  до 25 червня 2020 року. 
2.2. Фотографії надсилаються на електрону адресу: hm–nok@ukr.net  
2.3.  Конкурс проводиться в наступних номінаціях: 
- Оригінальні знімки, що демонструють емоції, драматичні або трагікомічні 
ситуації зі спортсменами,тренерами, суддями, вболівальниками під час змагань чи 
показових виступів. 
- Масові заходи, котрі відображають активне та спортивне дозвілля (групи понад 
50 осіб). 
- Спорт очима дітей (до 16 років). 
- Найстаріше (ретро, архівне) фото на стадіоні. При необхідності допоможемо від 
сканувати! 



 
3.ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

3.1. Своєю участю у конкурсі виконавці приймають умови цього положення та 
рішення Організатора. 
3.2. На всіх світлинах мають бути відображені лише ті події, які відбувались на 
території спорткомплексу «Поділля» (попередні назви-стадіон «Динамо», «Хвиля») 
м. Хмельницького з часу його введення в експлуатацію. Організатор зберігає за 
собою всі права на репродукцію всіх робіт, поданих на Конкурс, без обмеження 
терміну використання. 
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 3600 пікселів по довгій 

стороні, або від сканована фотографія в 300 dpi. 
 Колаж та комп’ютерна графіка не допускаються, за винятком необхідної 

корекції кольору та контрасту.   
3.4. Матеріали з позначкою «Стадіон, так стадіон!» на участь у Конкурсі необхідно 
надіслати на електронну адресу відділення НОК України до 25 червня 2020 року  
(однією особою може бути представлено не більше 7 фотографій). 
 Вони повинні включати: 
– заповнений офіційний  бланк заявки (за наведеним нижче зразком); 
– фотографію/ї у цифровому вигляді; 
– інформацію про фотографію/ї (на окремому аркуші): назва заходу, коли були 
зроблена (дата) та короткий опис. 
 

З А Я В К А (зразок) 
на участь у фотоконкурсу «Стадіон, так стадіон!» 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Адреса для листування  

Контактний телефон та електронна адреса  

Кількість  фотографій 

Я               П.І.Б.                                    , (дата народження)                  ,що проживаю за 
адресою          (населений пункт)                                                                 , погоджуюсь з 
умовами фотоконкурсу «Стадіон, так стадіон!», і зобов’язуюсь їх виконувати. 
 
Дата    та     підпис 

Для неповнолітніх зобов’язання заповнює та підписує їхній представник 

 



4.ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

4.1. Переможці Конкурсу визначаються журі, до складу якого входять: 
представники відділення НОК України та  фотографи-професіонали. 
4.2. Персональний склад журі затверджується Організатором до 15 червня 2020 
року. 

5.НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

5.1. Результати Конкурсу Організатор розміщує на офіційному сайті відділення 
НОК України в Хмельницькій області (noc.km.ua.). 
5.2. Організатор Конкурсу повідомляє переможці які посіли 1-3 місця у кожній  
номінації про дату та умови отримання нагород. 
5.3 Найкращі фотороботи будуть опубліковані на офіційному сайті відділення НОК 
України  в Хмельницькій області (www.noc.km.ua) та можуть бути представленими 
на фотовиставках відділення НОК. 
5.4. Переможці Конкурсу нагороджуються  подарунками та пам’ятними 
дипломами.  
Контактні телефони у ВНОК: 050-418-2057 та 067-381-0538. 

 
З нетерпінням чекаємо ваших фотосвітлин! 


