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Положення 
про проведення обласного фотоконкурсу Тернопільської області, 

присвяченого   фестивалю ранкової зарядки 
«Рух заради здоров’я» - 2019 рік з нагоди Всесвітнього дня здоров'я 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Організатором обласного  конкурсу фотографії (далі «Конкурс») є 
Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” 
(далі «Організатор»). 

1.2.Головною метою фотоконкурсу є презентація ранкової зарядки,                          
як основного чинника формування сталої звички ведення здорового способу 
життя, стимулювання населення до занять ранковою зарядкою, як одного                           
з чинників фізичного розвитку та зміцнення здоров’я людини, виховання у 
населення стійкого інтересу та звички до систематичних занять фізичною 
культурою i спортом,сприяння до фізичного розвитку і загартування організму,  
популяризація здорового способу життя. 
 
1.3. Всі  надані на конкурс світлини мають відображати виконання ранкової 
зарядки групою людей,  в тому числі й великою  групою людей  різного  віку - 
від наймолодшого, середнього,( школярі, студенти), до людей старшого та 
похилого віку, як на свіжому повітрі, так і у спортзалах, офісних приміщеннях 
під час роботи   та на відпочинку.  

1.4. До участі у конкурсі не допускаються фотографії, на яких зображені 
прапори, гасла, знаки, символіка тощо політичних партій, а також спиртні та 
тютюнові вироби.  

1.5. Право взяти участь у Конкурсі мають всі громадяни Тернопільської 
області. 
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
2.1. Прийом фотографій на Конкурс триває  з 4 по 29 квітня  2019 року. 

2.2. Фотографії  приймаються за електронною адресою: tr_sport@ukr.net. 
 



3.  ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ 
3.1. Своєю участю у конкурсі виконавці приймають умови цього положення та 
рішення Організатора. 

3.2. Всі фотографії, які подаються на Конкурс, мають бути оригінальними. 

 3.3.Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення “Спорт для 
всіх ” не повертає виконавцям фотографії, подані на Конкурс. ТОЦФЗН “Спорт 
для всіх” передаються авторські права на всі фотографії, які надійшли на 
Конкурс. Організатор зберігає за собою всі права на репродукцію всіх робіт, 
поданих на Конкурс, без обмеження терміну використання.     

3.4. Всі фотографії, які надсилаються на Конкурс, повинні бути представлені у 
цифровому форматі та відповідати наступним вимогам: 

- Цифровий знімок: файл у форматі JPEG будь-якого розміру. 

 - Колаж та комп'ютерна графіка не допускаються, за винятком необхідної 
корекції кольору та контрасту. 
 

 4. НАГОРОДЖЕННЯ  

5.1. Результати Конкурсу Організатор розміщує на фейсбук ТОЦФЗН “Спорт 
для всіх” https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/ та сайті Управління фізичної 
культури та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/.  

 
  5.2. Організатор обласного фотоконкурсу Тернопільської області, присвяченого   
фестивалю ранкової зарядки “ Рух заради здоров’я ”  з нагоди Всесвітнього дня 
здоров'я повідомляє учасникам про дату та умови отримання подарунків. 

 
5.3. Роботи будуть опубліковані на фейсбук ТОЦФЗН “Спорт для всіх” 
https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/ , сайті Управління фізичної культури та 
спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/, та  фейсбук  Всеукраїнського 
центру Фізичного здоров 'я населення “Спорт для всіх” . 
 
5.4. Учасники  обласного фотоконкурсу Тернопільської області, присвяченого   
фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» -2019 рік з нагоди 
Всесвітнього дня здоров'я, нагороджуються призами та грамотами ТОЦФЗН 
“Спорт для всіх”. 
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