
                  ЄПАРХІАЛЬНИЙ КОНКУРС 
«Боже Творіння крізь ОБ’ЄКТИВ віри» 

Єпархіальний екологічний фото та відео- конкурс «Боже 
Творіння крізь ОБ’ЄКТИВ віри» (далі – Конкурс) проводиться 
Комісією з Екології Мукачівської греко-католицької єпархії.
 Дата проведення (прийому робіт): з 1 листопада по 1 грудня 
2020 року. 

МЕТА КОНКУРСУ: 
Формування християнської відповідальності за 
створений Богом світ через мистецтво фотографії 
та створення екологічних відеороликів.

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 
фотографія; відеоролик. 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
Тематична відповідність: авторські роботи мають бути логічно 
довершеними і виражати свідомість (на відповідному рівні 
певної вікової категорії учасників конкурсу) християнської 
відповідальності за створений Богом світ – природу. 

   

- Роботи в номінації «Фотографія»:
 • можуть бути постановочними або знятими
 в природних умовах; 
 • повинні бути представлені в електронному 
вигляді в JPG або PNG форматі; 
 • обсяг однієї роботи не повинен 
перевищувати 10 Мб. 

 - Роботи в номінації «Відеоролик»: 
 • вибір жанру не обмежений: 
документальне кіно, ігрове кіно, 
анімаційний кліп і т.д;
 • тривалість відеоролика 5-10 хв.; 
 • зйомку можна робити як за 
допомогою мобільного телефону, 
так і фото - або відеокамери; 
 • розширення файлу mp4, avi. 

 - Кожна представлена на Конкурс робота повинна 
супроводжуватися коротким описом (до 1000 символів), 
що розкриває основну  ідею автора. Додатково необхідно 
вказати наступну інформацію: назва роботи, відомості про 
автора (ім'я та прізвище, вік, контактний телефон, поштова 
адреса, електронна пошта), а також (при необхідності) 
прізвище, ім'я, по батькові педагога, повне найменування 
навчального закладу, його адреса. 
- Кожен автор подає по одній роботі в  одній номінації (тобто може 
подати одну роботу в номінації "фото" та одну в номінації "відеоролик".
- Роботи, що не відповідають зазначеним вимогам, на Конкурс не 
приймаються.

 ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 - Період проведення конкурсу з 1 листопада по 
1 грудня 2020 року.
- Оцінка робіт і присудження нагород відбудеться
 Комісією з Екології МГКЄ в першій половині грудня 
2020 року.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ 

 Автори найкращих робіт отримають нагороди
 - За підсумками Конкурсу в номінації "Фотографія" 
буде проводитися виставка у єпископській 
резиденції МГКЄ; 
- Підсумки Конкурсу в номінації "Відеоролик" будуть 
опубліковані на вебресурсах МГКЄ та дружніх 
нам каналів.
Інформаційна служба Комісії з питань екології МГКЄ 
(Відповідальний Бокотей О. М.) 

       ВИМОГИ ДО НАДІСЛАНИХ РОБІТ

Конкурсні роботи мають бути надіслані на e-mail: 
info@ircef.org до 1 грудня 2020 року з позначкою 
«Боже Творіння крізь ОБ’ЄКТИВ віри». Також 
можливо свої роботи надіслати або доставити
 за адресою: Комісія з екології Мукачівської 
греко-католицької єпархії, пл. А. Бачинського, 1а 
88000–Ужгород 


