
  Відображення природи жанрово є надзвичайно багатоплановим. 
Це і традиційно ландшафтна фотографія, і життя флори та фауни у 
всіх проявах. Але особливо змістовним є дослідження природи 
людських взаємин, конфлікту цивілізації та природи, 
урбаністичного середовища, екзотичні крайобрази і найтонші 
людські переживання. Така палітра пропонує різноманітні 
експерименти як з концепціями, так і техніками.

       La Nature en tant que genre pictural couvre tous ses diffеrents 
aspects, allant du paysage  traditionnel, а la vie de la flore et de la faune. 
Cependant, son sens profond reste l’еtude des relations humaines avec 
la nature, le conflit entre nature et civilisation, le paysage urbain, les 
paysages exotiques et les еmotions humaines les plus dеlicates. Le 
concours vise а tеmoigner d’expеriences trеs variеs, liеes а des 
conceptions et des techniques diffеrentes.

УМОВИ ФОТОКОНКУРСУ
1. До участі у фотоконкурсі запрошуються всі фотографи України.
2. Кожний автор може подати не більше п’яти робіт в кожній темі. Всі роботи із серій розглядатимуться як окремі. 

Журі залишає за собою право зменшувати кількість робіт у серіях.
3. Тема конкурсу - природа у всіх проявах, що відображено в преамбулі. Одночасно просимо звертати увагу на два тематичні акценти: 

«Екологія і туризм». Також особливу увагу журі  приділятиме роботам, які найповніше відображатимуть проблематику людських 
взаємин з природою, особливості національної ідентичності та традиції в контексті домінуючої теми. 
4.  Оцінюватися будуть як окремі роботи, так і авторські добірки та колекції фотооб’єднань в цілому.
5. 

.  

        

«Природа» та 

Підготовка файлу під друк з мінімальним розміром по короткій стороні роботи 30 см, максимальним по довгій стороні 50 см (для панорам - 80 
см). Не допускаєтся оформлення у вигляді полів, псевдопаспарту, рамок, тощо. 

6. Разом з роботами необхідно надсилати на вищезазначений e-mail скан-копії або оригінали традиційною поштою таких документів:
    - заповнену і підписану вхідну форму учасника (entry-form);                                                                                                                                                                                                                            
    - копію документу, що підтверджує оплату (див. пункт 8).

7. 

 
8. У випадку недотримання вимог пунктів 6 та 7 роботи не реєструватимуться і на розгляд журі не будуть подані. 
     

 Автори повинні надсилати фотороботи електронною поштою у форматі JPEG без стискання, 8 BIT, RGB, 300 dpi, мінімум 2400 px по довшій 
стороні на адресу: 

 Файли підписувати таким чином: 
1_Name_Family Name_Title_Town.jpg. Номер файлу повинен відповідати номеру роботи згідно вхідної форми. Для найменування файлів 
використовувати виключно латинські літери згідно офіційної транслітерації: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-2010-%EF 

Поштова адреса для надсилання документів: Анатолій Глеб, а/с 2, 76018 Івано-Франківськ.
Участь у конкурсі платна - 100 грн. незалежно від кількості фоторобіт поданих в кожній з тем. Плата вноситься кожним учасником конкурсу 

індивідуально. Кошти перераховувати на: р/р 26003300202870, МФО 336503, код 20555318 в Івано-Франківському ОУ ВАТ «Ощадбанк», 
м.Івано-Франківськ. Отримувач: Івано-Франківська обласна організація Національної спілки фотохудожників України (ІФОО НСФХУ). 
Призначення платежу - благодійний внесок на розвиток статутної діяльності ІФОО НСФХУ.

photonature2012.if@gmail.com  

Остання дата прийому робіт

 Робота журі

  Повідомлення рішення журі

 
Відкриття фотовиставки

Пленер
  

 Повернення робіт, розсилка
                                       каталогів, афіш

15 серпня 

16-18 серпня

серпень 

27 вересня

27-30 вересня

до 31.10.2012 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТАВКИ •  ЖУРІ •

Євген Комаров, НСФХУ, EFIAP, ED.ISF, Hon.FCOS, Hon.PFR, 

нфк «Ялта» (Ялта)

Олег Огородник, НСФХУ, EFIAP, ОФА (Львів)

Віктор Солодкий, НСФХУ  (Івано-Франківськ)

`

•  •

Спеціальні пропозиції ПРОФОТО, Manfrotto, datacolor, KATA, Photographer
1. Лотерея розігруватиметься серед всіх авторів-учасників конкурсу, які будуть присутні на церемонії відкриття виставки. 
2. Приз глядацьких симпатій. 
3. Бліц-конкурс для всіх учасників пленеру. 

Х Фотобієнале ПРИРОДА 2012
10eme PHOTOGRAPHIQUE BIENNALE NATURE 2012`

LABEL ISF 034/2012 Національна спілка фотохудожників України 
(Патронат НСФХУ 05/2012)
Івано-Франківська обласна організація НСФХУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕДІАСПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР

 ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ

www.manfrotto.com.ua

www.kata-bags.com.ua

www.datacolor.com.ua

ПРИРОДА
ЕКОЛОГІЯ
ТУРИЗМ

Анатолій Глеб

а/с 2,  76018, Івано-Франківськ

Тел.: (03422) 2-23-75

(096)607-51-03, (050)936-14-39

E-mail: photonature2012.if@gmail.com

www.pryroda.if.ua


