
Запрошуємо взяти участь в конкурсі фотографії "Мені зелено — природа в об'єктиві", який 

організовано в рамках Європейського Зеленого Тижня „Green Week 2022”. Університет Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні є організаційним партнером події. Цього року її організовують  члени Ради 

Молодих Науковців: габілітований доктор Анета Пташиньска, професор університету доктор Беата Ярош і 

доктор Аґнєшка Габрись.  

Темою конкурсу є краса польської природи у всіх її проявах. Він спрямовний до всіх, хто цікавиться 

екологією, красою природи й фотографією, незалежно від віку, статі, громадянства чи освіти.  

Конкурс триватиме з 31 травня до 10 червня 2022 року.  

 

Правила участі у конкурсі [уривок зі статуту]: 

● Щоб взяти участь у конкурсі необхідно до 22:00 10 червня опублікувати на спеціальній сторінці 

„Zielono mi – natura w obiektywie” на Фейсбуці авторську фотографію зроблену на території 

Польщі. Фотографія має представляти красу польської природи – флору, фауну чи пейзажі. 

● В пості з фотографією обов'язково потрібно вказати місце і приблизну дату зйомки.  

● Фотографія повинна бути опублікованою на сторінці конкурсу з особистого профілю, в якому 

вказано ім'я та прізвище автора. 

● Кожен учасник може надіслати для конкурсу тільки одне фото, яке виконав самостійно, будь-якою 

технікою, і до якого має авторське право. 

● Фотографія може бути кольоровою або чорно-білою. 

● Розмір може бути довільним, але з мінімальною роздільною здатністю  250 dpi. 

● Фотомонтаж та графічні модифікації (ретуш, зміна яскравості, фільтри) заборонені. 

● Не можна додавати до фото додаткових графічних елементів, піктограм чи написів.  

● Якщо на фотографії зображена якась особа, учасник мусить отримати її писемну згоду на 

безкоштовну публікацію і розповсюдження знімка.  

● Публікація фото на сторінці конкурсу означає, що учасник погоджується з правилами участі, є 

автором фотографії, має на неї невідчужні та необмежені права, а фотографія не має правових 

недоліків і не обтяжена правами третіх осіб.  

● Лауреати конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце) будуть відібрані на підставі рейтингу з кількості вподобань  поста 

з фотографією. До уваги братимуться тільки ті вподобання, які були залишені користувачами 

Фейсбуку на сторінці конкурсу до 22:00 10 червня. У випадку поширення фотографії в іншому місці 

(репосту), в тому числі на власну сторінку, вподобання не сумуються.  

● Інформація про лауреатів буде опублікована на сторінці конкурсу і на сторінці Ради Молодих 

Науковців, а також в соцмережах університету.  

● Автори та авторки фотографій, які переможуть, отримають дипломи та сувеніри. Організатори 

повідомлять переможцям  про способи отримання нагород в приватному повідомленні на 

Фейсбуці.  

● Додатково 10 фотографій, які отримають найбільше вподобань (разом з роботами лауреатів), 

будуть показані в спеціальній анімації, приготованій з використанням візуальної ідентифікації 

події  „Green Week”. Фотографії будуть підписані іменами й прізвищами авторів, а матеріал буде 

опублікований на сторінці Ради Молодих Науковців та в інших соцмережах Університету Марії 

Кюрі-Склодовської в Любліні (на сторінці, на сайті і т.д.)  

 

Бажаємо удачі!  

 


