Десятий міжнародний студентський фотоконкурс "Гаряча Крига"
Травень 2019 року
Метою Конкурсу є розвиток і реалізація творчого потенціалу студентівфотодизайнерів, які засобами фотомистецтва намагаються відобразити красу
природи та людини, предметного, тваринного і рослинного світів, висловити
своє ставлення до сучасних проблем суспільства, продемонструвати власне
бачення оточуючого простору, привернути увагу до яскравих миттєвостей
буття, показати багатогранність людських відносин і почуттів, поділитися
своїми враженнями і спостереженнями, продемонструвати свої знання,
вміння, креативність.
У Конкурсі можуть взяти участь студенти, магістри та аспіранти закладів вищої освіти України,
інших країн Європи і світу.
Номінації Конкурсу:
"Світ навколо тебе" (А): пейзаж, портрет, архітектура, стріт-фото, фото тварин, птахів,
рослинного світу, людські взаємовідносини, національні та культурні звичаї, репортажне фото.
"Fashion-фотографія" (В): роботи, що демонструють дизайнерські рішення в одязі й аксесуарах,
відображають майстерність моделей, тенденції в моді та стилі життя.
"Творчий пошук" (С): трансформація фотографічного зображення в графічний художній образ,
креативні роботи з використанням засобів фотомонтажу, комп'ютерної графіки і сучасних
художніх методів обробки зображення (фотографіка), а також отримання зображень за допомоги
creative-програм зйомки, рухомих джерел освітлення, використання оптичних елементів, тривалої
витримки, зміни кольорового балансу зображення тощо.
Кожен учасник Конкурсу має право:
– брати участь у декількох номінаціях;
– надіслати максимум 12 фоторобіт незалежно від кількості номінацій, в яких бере участь;
– надіслати максимум 2 серії фоторобіт (у кожній серії повинно бути від 5 до 10 фоторобіт).
Вимоги до конкурсних фоторобіт:
1. До участі в конкурсному перегляді фотороботи приймаються в електронному вигляді:
– формат зображення: JPEG;
– розмір зображення: не менше, ніж 2500 px (пікселів) по меншій стороні;
– фотороботи не повинні мати будь-яких авторських плашок, авторських знаків, рекламних
повідомлень, доданих рамок та ін.
2. Усі конкурсні фотороботи повинні супроводжуватись наступною інформацією:
– заявка на участь;
– авторська назва фотороботи/серії фоторобіт;
– кожна фоторобота повинна бути підписана таким чином:
01 (02, 03…)_А (В, С)_назва фотороботи/серії фоторобіт_прізвище_ім'я_місто_країна,
де 01 (02, 03…) – номер за порядком фоторобіт;
А (В, С) – відповідні номінації Конкурсу;
– кожна заявка на участь повинна бути підписана таким чином:
01 (02, 03…)_А (В, С)_назва фотороботи/серії фоторобіт,
де 01 (02, 03…) – номер за порядком заявки на участь;
А (В, С) – відповідні номінації Конкурсу.
 Для кожної фотороботи/серії фоторобіт заявка на участь заповнюється окремо.

Конкурсні фотороботи оцінюються за такими критеріями:
– технічна досконалість;
– композиційна досконалість;
– концептуальність (змістовне наповнення, ідейна виразність);
– технологічна майстерність (використання спеціальних прийомів та ефектів при зйомці й
обробці).
До складу журі Конкурсу входять авторитетні фотографи – керівники професійних
фотооб'єднань України, Азербайджану, Білорусії та Польщі.
Конкурсні матеріали і терміни їх подання до оргкомітету:
Подання заявки на участь (реєстрація учасників), прийом фоторобіт, оплата участі в Конкурсі – до
30 квітня 2019 року.
Заявка на участь, фотороботи і скан-копія чека про оплату участі направляються в електронному
вигляді на електронні адреси: irynaanyri89@gmail.com, garyachakryga@ukr.net, kd@knutd.edu.ua
Організаційні внески учасників Конкурсу:
– вартість участі в 1-й номінації – 100 грн.;
– вартість участі у 2-х або 3-х номінаціях – 200 грн.
Оплата участі в Конкурсі направляється на картковий рахунок:
5168 7422 1942 2205 у ПАТ КБ "ПриватБанк" (Потанін Станіслав)
Терміни роботи журі Конкурсу:
1. Оцінювання конкурсних фоторобіт членами журі – до 20 травня 2019 року.
2. Визначення переможців Конкурсу і підведення підсумків роботи журі – до 31 травня
2019 року.
У кожній номінації Конкурсу присуджуються перші три місця, переможці нагороджуються
дипломами і цінними призами (допускається присудження декількох призових місць у кожній
номінації). Фотороботи, що пройшли попередній відбір, беруть участь у виставковій експозиції та
розміщуються в Інтернеті (на сайтах Національної спілки фотохудожників України і Київського
національного університету технологій та дизайну). Автори таких робіт отримують дипломи
учасників Конкурсу.
Місце і час проведення церемонії відкриття виставки кращих конкурсних фоторобіт і
нагородження переможців дипломами і цінними призами буде повідомлено додатково.

Оргкомітет Конкурсу: Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра
дизайну.
Адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навч. корпус № 1, каб. 1-0383.
Тел.: (+38044) 256 84 79.
Сайт: http://knutd.edu.ua/
E-mail: kd@knutd.edu.ua, garyachakryga@ukr.net, irynaanyri89@gmail.com
Адміністратори Конкурсу:
Жиленко Ірина Сергіївна – 067 389 63 73, irynaanyri89@gmail.com;
Потанін Станіслав Євгенійович – 067 509 43 93, poglyads@gmail.com

