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Про проведення зльоту-конкурсу 4 !' -
юних фотоаматорів

Відповідно до Плану проведення обласних очно-заочних масових заходів 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2014 рік, з метою 
подальшого розвитку фотоаматорства серед учнівської молоді та підвищення їх 
ролі у морально-естетичному вихованні підростаючого покоління

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інформаційно-методичні матеріали з організації
проведення зльоту-конкурсу юних фотоаматорів та кошторис проведення заходу
(додатки 1,2 відповідно).

2. Директору комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді» Нечаєвій 3.1.:

1) провести 28-29 жовтня 2014 року зліт-конкурс юних фотоаматорів нн 
базі закладу;

2) організувати роботу журі конкурсу. Забезпечити належні безпечні 
умови проведення заходу.

3. Начальникам відділів та управлінь освіти райдержадміністраціП, 
міськвиконкомів:

1) забезпечити участь команд юних фотоаматорів у конкурсі відповідно 
до Інформаційно-методичних матеріалів з організації проведення
зльоту-конкурсу;

2) відповідальність за попередження нещасних випадків, збереження 
життя та здоров’я дітей у дорозі та під час проведення конкурсів покласти на 
керівників команд;



І',П

4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації Дяціенко, Т,М забезпечити фінансування витрат на 
проведення заходу рїдпрвідно до кошторису (додаток ,2).

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Шатну Л.Ф., 
начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та 
виховної роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Директор департаменту Е. Лещенко

•і



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
від . .2014 року №__

Інформаційно-методичні матеріали 
з організації проведення зльоту-конкурсу юних фотоаматорів

1. Мета та завдання конкурсу
Мета: підвищення ролі фото-відеоаматорства у морально-естетичному 

вихованні підростаючого покоління; подальший розвиток фотоаматорства, 
популяризація новітніх технологій, цифрової фотографії серед учнівської 
молоді.

Завдання: популяризація роботи гуртків юних фотоаматорів, поширення 
досвіду роботи кращих педагогічних працівників, активізація пошукової 
роботи юними аматорами фотодокументів історичних подій, людей, які 
своєю працею творили історію країни.

2. Учасники.
У конкурсі беруть участь творчі колективи юних фотоаматорів 

позашкільних навчальних закладів області (переможці районних, міських 
конкурсів юних фотоаматорів).

Для участі у зльоті-конкурсі необхідно подати попередню заявку 
відповідного зразка (додається) до оргкомітету за 5 днів до початку 
конкурсу.

3. Умови проведення зл ь о т у -к о н к у р с у  юних Фотоаматорів.
Для участі в зльоті-конкурсі створюється команда з 3 чоловік: двох 

учасників (віком до 18-ти років включно) та керівника команди. Один 
учасник представляє на розгляд журі дві фотографії виставочного зразка 
(виготовлені вдома) за тематикою "Пейзаж" і за цією тематикою учасник 
бере участь у бліц-конкурсі. Другий учасник представляє на розгляд журі дві 
фотографії виставочного зразка (виготовлені вдома) за тематикою "Жанрове 
фото" і за цією тематикою учасник бере участь у бліц-конкурсі. Розмір 
фотографій 20x30 см.

З собою необхідно мати цифровий фотоапарат, шнури підключення до 
комп'ютера для участі у бліц-конкурсі. Комп'ютерною технікою для 
виконання операції з передачі відзнятого матеріалу на цифрові носії 
забезпечують організатори. Тривалість зйомки - 2 години.

В особистому заліку оцінюється домашнє завдання та завдання бліц-
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Командна першість визначається за найбільшою кількістю балів, 
набраних за участь у номінаціях зльоту-конкурсу юних фотоаматорів.

Команда, яка посіла І місце нагороджується перехідним Кубком 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Команди, які зайняли І, II та III місця нагороджуються Дипломами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Керівники команд, які посіли І, II та III місця в загальнокомандному 
заліку нагороджуються Грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

Переможці змагань в особистій першості нагороджуються Дипломами 
відповідних ступенів та призами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

З А Я В К А
на участь у обласному зльоті-конкурсі юних фотоаматорів

(назва організації)
просить допустити до участі в зльоті-конкурсі команду у складі:

№
пп.

Прізвище, ім'я 
учасника Номінація Дата

народж. Клас, школа Домашня адреса

1.

2.

Керівник збірної команди:__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

(основне місце роботи, посада)

Директор


