1. Загальні положення
1.1. Положення про відкритий обласний конкурс туристичної фотографії
з нагоди Дня туризму (далі Фотоконкурс), визначає організаційні засади
проведення заходу, його мету, умови участі, вимоги до робіт учасників, етапи
проведення.
1.2. Засновниками та організаторами Фотоконкурсу є управління
культури та туризму облдержадміністрації, Житомирський обласний Центр
народної творчості, Житомирський обласний туристичний інформаційний
центр.
1.3. Фотоконкурс не є комерційним заходом.
1.4. Участь у Фотоконкурсі безкоштовна.
1.5. До участі у Фотоконкурсі не допускаються фотографії:
- на яких зображені елементи насильства, політики, терору,
алкоголю, тютюну, расової, національної, етнічної чи релігійної
дискримінації;
- не відповідають умовам Фотоконкурсу;
- не були зареєстровані та надані пізніше вказаного терміну.
1.6. Право взяти участь у Фотоконкурсі мають всі бажаючі.
1.7. Метою конкурсу є:
популяризація туристичних об’єктів та історико-культурної спадщини,
стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності мешканців та
гостей Житомирської області, сприяння налагодженню творчих зв’язків і
обміну досвідом між фотографами, мандрівниками та ін. учасниками конкурсу,
підтримка сучасних тенденцій і технологій у фотомистецтві, ілюстрація
засобами сучасного фотомистецтва краси та атрактивності туристичної
Житомирщини

2. Умови та порядок проведення фотоконкурсу
2.1. У Фотоконкурсі беруть участь всі бажаючі фотомайстри та
фотоаматори. Вік необмежений. Один автор може подати до 10 робіт, як
кольорових, так і чорно-білих, розміром 20 х 30. На кожній світлині необхідно
зазначити назву, місце, де було зроблено фото та псевдо автора. В окремому
запечатаному конверті, підписаному псевдо, подаються повні дані автора:
прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, контактні телефони. Всі роботи обов’язково
подаються також в електронному варіанті у форматі JPG (з роздільною
здатністью 300 dpi) на електронних носіях для можливого видання каталогу
(буклетів) та розміщення на сайті.
До участі в конкурсі допускаються лише фотороботи, відзняті на
території Житомирської області.
Беручи участь у конкурсі, учасники засвідчують власне авторство на
подані роботи та надають право організаторам конкурсу на використання
поданих фоторобіт у некомерційних промо-проектах.
Фотороботи після проведення конкурсу авторам не повертаються.
Фотографії подаються авторами особисто або поштою за адресою:
вул. Мала Бердичівська, 25, м. Житомир, 10014, Управління культури та
туризму Житомирської облдержадміністрації.
Довідки за телефоном: 47-22-00, 0972678395 – Юлія Святненко,
0634377794 – Василь Кравчук.
2.2. Номінації фотоконкурсу:
Назва номінації
«Природа»

Опис
пейзаж, заповідні території області,
рослини, тварини, птахи та інше

«Музика в камені»

храми, архітектура, пам’ятники, скульптури,
музеї, фонтани та інші туристичні об’єкти

«Яскрава подія»

фото з фестивалів, свят, туристичних
змагань та ін.

«З висоти пташиного польоту»

знімки з висоти, з використанням дронів та
ін. обладнання

Додатково з поданих робіт шляхом он-лайн голосування буде визначено
переможця у номінації «Глядацький вибір»
3. Журі Фотоконкурсу
3.1. Наказом управління культури облдержадміністрації затверджується
склад журі. До складу журі (не менше 3 осіб) входять провідні фахівці
фотомистецтва.

4. Підсумки та нагороди Фотоконкурсу
4.1. Журі приймає рішення шляхом сумування оцінок кожного члена журі
по роботах, помічених псевдо. Після підведення підсумків відкриваються
конверти з прізвищами авторів і роботи ідентифікуються.
4.2. Критерії оцінки: оригінальність, креативні ідеї, майстерність,
технічне виконання.
4.3. Фотоконкурс передбачає наступні етапи:
І етап. Оголошення конкурсу, організація та проведення збору
фотографій учасників. Конкурс оголошується з 29.05.2018 р. повідомленням в
засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті управління культури та
туризму Житомирської облдержадміністрації та в соціальних мережах.
Кінцевий термін подання конкурсних робіт 10.09.2018р.
ІІ етап. Робота організаційного комітету – журі фотоконкурсу та
презентація фотографій на виставці. Організаційний комітет – журі відбирає
фотороботи для виставки та визначає переможців Конкурсу в кожній номінації.
Відібрані фотороботи з 27.09.18р. по 19.10.18р. експонуються на виставці у
Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича
(м. Житомир, Новий Бульвар, 4).
4.4. З відібраних робіт шляхом таємного голосування (по кількості
набраних балів), журі визначає лауреатів по три в кожній з чотирьох номінацій:
«Природа», «Музика в камені», «Яскрава подія», «З висоти пташиного
польоту». При визначенні переможців перевага буде надаватися
фотороботам, які ілюструють об’єкти з переліку, що додається.
4.5. Лауреати нагороджуються дипломами та цінними подарунками.
4.6. З 10.09.2018 р. по 24.09.2018 р. фотороботи будуть розміщені на
офіційному веб-сайті Управління культури та туризму облдержадміністрації.
Шляхом голосування відвідувачами сайту буде визначено роботу, яка отримає
Диплом переможця у номінації «Глядацький вибір» та цінний подарунок.
4.6. Підсумки Фотоконкурсу будуть опубліковані на офіційному веб-сайті
управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації 27.09.18р.
5. Фінансування Конкурсу
5.1. Фінансування Фотоконкурсу здійснюється за рахунок коштів,
передбачених управлінню культури та туризму Житомирської обласної
державної адміністрації на проведення туристичних заходів.

Додаток
Перелік туристичних об’єктів
Тетерівська ОТГ
1. Скеледром (с. Дениші)
2. Маєток Терещенків (с. Дениші)
3. Преображенський Тригірський чоловічий монастир (с. Тригір’я)
Олевський район
1. Державний
геологічний
заказник
«Камінне
село»
Замисловицька)
2. Свято-Миколаївська церква ХVI ст.(1596 р., м. Олевськ).
3. Древлянське городище «Бабина гора» (м. Олевськ)

(с. Рудня

Ружинський район
1. Садиба Ганських (с. Верхівня)
Бердичівський район
1. «Острів кохання» або «Будиночок на воді» (с. Ст. Солотвин)
2. Хрестовоздвиженська церква – пам’ятка архітектури місцевого значення
(с. Ст.Солотвин)
3. Райковецьке городище (ХІІІ ст., с. Райки)
Брусилівська ОТГ
1. Брусилівський історичний музей ім. Івана Огієнка
2. Карабачинське водосховище
Брусилівський район
1. Ягідний фестиваль «Брусвяна» (с. Костівці)

1.
2.
3.
4.
5.

Радомишльська ОТГ
Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» (м. Радомишль)
Історико-краєзнавчий музей (м. Радомишль)
Радомишльська стоянка пізньопалеолітичної епохи (м.Радомишль).
Дуби, Урочище «Криниченька» (с. Поташня).
Музей Флори і Фауни (м. Радомишль).

Баранівський район
1. Вольєри плямистих оленів Явненського лісництва (с. Явне)
2. Відділ музейних цінностей з фарфору районного історико-краєзнавчого
народного музею (м. Баранівка).
Романівський район
1. Свято-Троїцька церква (с. Монастирок)
2. Хутір Брачки (екотуризм, міні-зоопарк)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Новоград-Волинський район
Фортифікаційний об’єкт «Гульська Міна» (с. Гульськ).
Пам’ятка садово-паркового мистецтва – Городницький парк
(смт. Городниця).
Пам’ятка архітектури – Свято-Георгіївський Ставропігіальний монастир
(смт. Городниця).
Урочище «Модрина» – ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного
значення
Коростишівський район
Коростишівський парк, Купальня садиби графа Олізара.
«Гранітний каньйон» (неподалік м. Коростишів).
Костел Різдва Пресвятої Богородиці, (ХVII cт., м. Коростишів)
Пам’ятник Густаву Олізару (м. Коростишів).

Хорошівський район
1. Державна установа «Музей коштовного і декоративного каміння»
(смт. Хорошів).
2. Хорошівське замчище. Парк ім. Кутузова (смт. Хорошів).
3. Хресто-Воздвиженська церква (XVII ст., с. Кам’яний Брід)
Новоборівська ОТГ
1. Церква Казанської Богоматері – пам’ятка архітектури місцевого значення
(1919 р., с. Фасова)
2. Здвиженська церква з дзвіницею – пам’ятка архітектури національного
значення
3. С. Кам’яний Брід – географічний центр Житомирської області
Андрушівський р-н
1. Парк-садиба Терещенків (м. Андрушівка)
2. Костьол Св. Клари (с. Городківка)
3. Народна обсерваторія (с. Гальчин)
Червоненська ОТГ
1. Палац Терещенків та скульптурна композиція «Три грації» (с. Червоне)
Ємільчинський р-н
1. ДОТ артилерійський напів капонір
2. Вітряний млин (с. Хутір – Мокляки)
м.Малин
1. Малинське городище
2. Пам’ятник видатному вченому-екнциклопедисту Миколі Миколайовичу

Миклухо-Маклаю та музей.

Народицький р-н
1. Меморіальний комплекс пам’яті воїнів УНР, учасників II Зимового
походу (смт. Народичі)
2. Пам’ятник жертвам Чорнобиля (смт. Народичі)
3. Церква Покрови Пресвятої Богородиці 1862 р. (c. В’язівка)
м.Коростень
1. Військово-історичний комплекс «Скеля»
2. Древлянський Парк
Овруцький р-н
1. Поліський природний державний заповідник (с. Селезівка).
2. Спасо-Преображенський собор на Замковій горі (м. Овруч)
3. Церква Святого Василія (м. Овруч)
Чуднівський р-н
1. Трощанський парк (с. Троща)
2. Турчинівський палац та парк (с. Турчинівка)
м. Новоград-Волинський
1. Літературно – меморіальний музей Лесі Українки
2. Реконструкція Звягельської Фортеці
м. Бердичів
1.
2.
3.
4.

Кляштор Босих Кармелітів
Музей Єврейства
Костел Св. Варвари
Музей Джозефа Конрада

м. Житомир
1. Музей космонавтики ім. С. П. Корольова
2. Водонапірна вежа
3. Пішохідний міст
4. Обласний Краєзнавчого музею
5. Кафедральний костел Св.Софії
6. Преображенський собор
7. Обласний літературний музей
8. Костел Св.Іоанна з Дуклі
9. Обласна Філармонія ім.С.Ріхтера
10. Житомирський академічний український музично-драматичний театр
імені Івана Кочерги

1.
2.
3.
4.

Житомирський р-н
Польова ставка Гіммлера (с. Гуйва)
Водоспад «Вчелька» (урочище «Шумськ»)
Памятка історії національного значення (с. Кодня)
Центрі порятунку ведмедів «Надія» (с. Березівка)

Малинський р-н
1. Урочище «Кип'яче» (с. Чоповичі)
2. Церква Св.Миколая (с. Ворсівка)
3. Оглядовий майданчик ПАТ «Малинський каменедробильний завод»
(с. Гранітне)
Попільнянський р-н
1. Музей-садиба М. Т. Рильського (с. Романівка)
2. Водяний млин XIX сторіччя – архітектурний пам'ятник місцевого
значення (с. Паволоч)
Черняхівський р-н
1. Пасіка «Пчеландія» (с. Вишпіль)
2. Свято-Троїцька церква (с. Троковичі)

