Фотоконкурс WWF „Природа та людина”
Людина завжди милувалася природою та прагнула зафіксувати її красу можливими
засобами. Наскальні малюнки, картини, вишивання на гобеленах і, нарешті, фотографія.
Фотографія дозволяє передати без перекручувань неповторну красу природи, її чарівний
світ. Фотографія - це відбиток, точна копія, але, у той же час, фотографія залишає людині
простір для уяви, імпровізації, можливість відкрити та показати іншим свій світ, самого себе.
Навіть непрофесіонал у фотографуванні може зробити фотографію, від якої неможливо
відірвати погляд, настільки оригінальним виявляється бачення фотографом навколишньої
дійсності.
Саме тому конкурс фотографії "Природа та людина" дає можливість кожному проявити себе.
Крім того, тематика конкурсу відкриває широкий простір для вибору об'єкту зйомки.
Тематика конкурсу розкрита у трьох категоріях:
"Невже на світі є така краса" - у категорії представлені фотографії, які розкривають
красу природи, неповторні місця, мальовничі ландшафти;
"Природні катастрофи" - показують антропогенний вплив на природу, його
катастрофічні наслідки;
"У гармонії із природою" - дії, рішення, винаходи людини, які допомагають
зберігати природу.
До участі в конкурсі запрошуються всі бажаючі!
Взяти участь та перемогти може кожен, незалежно від рівня професіоналізму у фотозйомці
та ціни Вашого фотоапарата! Переможців чекають приємні призи від спонсорів
фотоконкурсу.
Ті ж, хто ще не виявив себе у фотографії, можуть просто помилуватися роботами учасників і
віддати свій голос за фото, що сподобалися найбільше.
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Правила конкурсу:
1. Приймаються роботи, виконані у техніці фотографії; фото-колажі конкурсній оцінці
не підлягають; не приймаються фотографії з мобільних телефонів.
2. Кількість робіт від одного учасника - не більше 5-ти фотографій.
3. Відсутність помітних слідів втручання графічних редакторів.
4. Кожний відвідувач зможе проголосувати тільки 1 раз із одного ІP-адреса (1-го
комп'ютера). Спроби накруток будуть відслідковуватися та припинятися.
5. За підсумками конкурсу будуть обрані по одному переможцю та по два призери в
кожній категорії. Переможці будуть визначатися відкритим голосуванням
відвідувачів сайту та рішенням незалежного журі.

Вимоги до фотографій:
На конкурс приймаються фотографії, що відповідають наступним вимогам:
1. Розмір зображення: не більше 1600×1200 пікселів.
2. Вага файлу: не більше 800 Кб.
3. Роботи надаються в електронному вигляді у форматі JPEG, GIF, PNG по електронній
пошті за адресою: іnfo@wwf.kіev.ua
4. Кожна робота повинна супроводжуватися підписом, що містить назву фотографії,
місцезнаходження й дату зйомки, а також, якщо потрібно, пояснювальну інформацію
про об'єкт фотозйомки.
5. Автор надає інформацію про себе: ПІБ, місто мешкання та дійсна адреса електронної
пошти. Бажано супроводити свої знімки коротким повідомленням, коментарем про
себе.
Всі роботи, що пройшли попередній відбір на відповідність тематиці й формальним вимогам
конкурсу, будуть представлені на сайті http://www.panda.org/ukraіne і візьмуть участь у
голосуванні.

Строки проведення
Подача конкурсних матеріалів здійснюється з 1 серпня по 20 вересня 2009 року.
Строки голосування - з 15 серпня по 28 вересня 2009 року.
Підсумки конкурсу будуть підведені 1 жовтня 2009 року.
Результати конкурсу будуть викладені на офіційному сайті Всесвітнього фонду природи
http://www.panda.org/ukraіne у рубриці "Фотоконкурс".
За додатковою інформацією звертатися:
Білокінь Андрій
8 066 91 00 000, info@wwf.kiev.ua
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