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1. Про конкурс 

1.1. Фотоконкурс Ліси України (надалі за текстом – Фотоконкурс або конкурс) є 

власністю та проводиться Асоціацією “Національна Система Лісової 

Добровільної Сертифікації” (надалі - Асоціація «НС ЛДС або засновник 

конкурсу)». 

1.2. Участь у Фотоконкурсі можуть взяти всі - від професіоналів до любителів лісу.  

1.3. Метою конкурсу є підвищення обізнаності про важливість ролі лісу, 

висвітлення того, чому нам потрібно управляти лісами стало, а також 

отримання чудових зображень наших лісів та людей, які в них живуть, 

працюють та проводять дозвілля! 

1.4. Участь у конкурсі безкоштовна. 

1.5. Важливі дати 

1.5.1. Конкурс починається 22 квітня 2021. 

1.5.2. Кінцева дата подання заявки – до 00 год. 00 хв. 5 червня 2021. 

1.5.3. Переможець буде оголошений до 15-ого червня 2021. 

2. Умови участі 

2.1. Фотографії можуть бути подані виключно через Instagram,  з використанням 

хештегу #pefcukrainephoto2021  

2.2. Максимальна кількість фотографій, поданих одним учасником не повинна 

перевищувати 5 фотографій. Якщо Асоціація «НС ЛДС» має підстави вважати, 

що учасник перевищив ліміт на подання фотографій  (через кілька облікових 

записів або будь-якими іншими способами) Асоціація «НС ЛДС» може 

дискваліфікувати учасника з конкурсу. 

2.3. Фотографії повинні подаватися у цифровому форматі. 

2.4. Розмір файлу для завантаження фотографії не повинен перевищувати 10 МБ, і 

рекомендується, щоб розширення було не менше 2000 пікселів 

2.5. Фотографії повинні бути подані до 00 год. 00 хв. 5 червня 2021 року. 

2.6. Зображення не повинні містити водяних знаків, меж або підписів. 

2.7. Чорно-білі зображення є прийнятними. 

3. Право на участь 

3.1. Фотоконкурс Ліси України відкритий для всіх, крім осіб, пов'язаних з 

конкурсом, включаючи працівників Асоціації «НС ЛДС» (а також їхніх 

партнерів та сім'ї), членів ради та суддів. 

3.2. Учасник повинен бути оригінальним творцем твору мистецтва та мати 

авторські права. 
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3.3. Зображення не повинні бути ліцензовані або позбавлені будь-яких прав, що 

суперечать конкурсу. 

3.4. Відповідальність учасника - забезпечити отримання всіх необхідних дозволів 

від будь-якої особи, зображеної на фотографії. 

3.5. Учасники реалізують свої права, пов’язані з участю у конкурсі, особисто або 

через законних представників у випадках, передбачених законодавством. 

 

4. Етичні питання 

4.1. Учасникам дозволяється робити цифрові налаштування, що підтримують 

цілісність зображення. 

4.2. Заборонено вносити будь-які фізичні зміни в зображення. Ви не можете, 

наприклад, додавати або видаляти рослини, предмети, тварин, людей, пейзажі 

або будь-які частини тварин, рослин, людей або пейзаж. 

4.3. Прийнятними вважаються цифрові налаштування, що включають ухилення та 

спалення, зміни тону та контрасту та обрізання, а також методи зображення 

високого динамічного діапазону, зшиті панорами та стек фокусування. 

4.4. Якщо вважається, що зображення не відповідає обмеженням цифрових 

маніпуляцій, Асоціації «НС ЛДС» залишає за собою право дискваліфікувати 

будь-яке зображення, яке, на його думку, не має автентичності. 

4.5. Зображення буде відхилено, якщо будуть підстави вважати, що воно було 

зроблено таким чином, що законодавство про дику природу або вимоги щодо 

добробуту тварин могли бути порушені; захищеним  видам та/або середовищам 

їх існування було завдано шкоду; або зображення було зроблено в інший спосіб 

безвідповідально. 

5. Журі 

5.1. Виграшні роботи будуть відібрані суддівською комісією від імені Асоціації 

«НС ЛДС».  

5.2. Критерії відбору: 

- відповідність умовам конкурсу; 

- відповідність темі;  

- можливість популяризувати Ліси України на світовій арені. 

5.3. Усі роботи будуть оцінюватися анонімно. 

5.4. Судді залишають за собою право не виносити жодної винагороди, якщо, на їх 

думку, жодна з робіт не відповідає необхідному стандарту, передбаченому 

умовами цього конкурсу. 

5.5. Рішення суддів остаточне, і листування вестись не буде. 

5.6. Міжнародну премію «Фотограф року» PEFC 2021 року отримає одне 

зображення, яке визнано найбільш цікавим та креативним. 

6. Переможці 

6.1. Переможці будуть оголошені до 15-ого червня 2021. Результати конкурсу 

оголошуються в тому ж порядку, в якому його було оголошено. 

6.2. За наслідками оцінювання робіт, які були подані для участі в конкурсі, журі 

визначає 3 (три) найкращі фотографії, надані різними учасниками.  
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6.3. Найкращі 5 фотографій будуть відправлені на міжнародний конкурс 2021 PEFC 

Photographer of the Year Award. 

7. Призовий фонд 

7.1. Загальна інформація 

7.1.1. Кожен переможець конкурсу отримує свій приз особисто або через законного 

представника. Призи не підлягають передачі третім особам. 

7.1.2. Учасники конкурсу (або їх законні представники) повинні звернутися за своїми 

призами протягом одного року з моменту оголошення їх переможцями, інакше 

призи будуть втрачені. Правила обчислення строків здійснюються відповідно до 

Цивільного кодексу України. 

7.2. Національні призи 

7.2.1 Учасники, чиї роботи буде визнано журі найкращими, отримають грошову 

винагороду:  

- за перше місце – 10 000,00 грн. 

- за друге місце – 5 000,00 грн. 

- за третє місце – 2 500,00 грн. 

7.2.2. Грошова винагорода виплачуються переможцям конкурсу після відрахування 

усіх податків і зборів, передбачених законодавством України. Таким чином, сума, яка 

підлягає сплаті кожному переможцю конкурсу, зменшується на суму податків і зборів. 

7.2.3. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування на банківську 

картку переможця конкурсу (або на банківську картку його/її законного представника). 

7.2.4. Для отримання грошової винагороди переможцями конкурсу (або їх законними 

представниками) надаються засновнику конкурсу:  

- письмова заява, у якій вказуються банківські реквізити для перерахування грошової 

винагороди; 

- документ, що посвідчує особу (пред’являється оригінал і надається копія); 

- РНОКПП (пред’являється оригінал і надається копія); 

- свідоцтва про народження, рішення суду про призначення опікуном або 

піклувальником (пред’являється оригінал і надається копія); 

 - письмову згоду на обробку персональних даних. 

7.3. Міжнародні призи 

7.3.1 Переможець премії «Фотограф року» PEFC 2021 року отримає грошову премію у 

розмірі 2000 швейцарських франків. 

7.3.2. Переможець премії «Фотограф року» PEFC 2021 року буде оголошений у 

листопаді 2021 року під час Тижня лісової сертифікації PEFC 2021 року. Переможець 

буде повідомлений до 31 серпня 2021 року. 
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7.3.3. 12 найпопулярніших фотографій будуть розміщені на календарі "Досліди ліси, 

досліди PEFC" на 2022 рік та будуть опубліковані протягом 2022 року на веб-сайті 

PEFC International (www.pefc.org) та платформах соціальних медіа. 

8. Авторські права та права користування 

8.1. Учасники залишаються власниками авторських прав на будь-які подані ними 

фотографії. 

8.2.Беручи участь у конкурсі, учасники надають Асоціації «НС ЛДС» та  PEFC 

невиключну, безоплатну та постійну ліцензію на відтворення, публікацію та 

інформування громадськості будь-якими способами та демонстрацію своїх 

зображень та копій своїх зображень у усі засоби масової інформації у всьому світі 

стосовно організації, включаючи, але не обмежуючись, все використання в 

контексті: 

8.3.Включення до www.pefc.org та інших веб-сайтів PEFC, веб-сайтів членів PEFC, 

соціальних мереж та інформаційних бюлетенів. 

8.4.Включення в рекламні, пресові та маркетингові матеріали (такі як статті та прес-

брошури), пов’язані з PEFC та його членами. 

8.5.Виставляти на виставках. 

8.6.Будь-яка фотографія, яка використовується PEFC, має містити посилання на 

авторство (наприклад, ім’я © фотографа). Будь-яке ненадання такого  посилання не 

вважатиметься порушенням, якщо PEFC вживає розумних зусиль для виправлення 

такої невідповідності протягом розумного періоду з дати повідомлення про таку 

помилку. 

8.7.Асоціації «НС ЛДС» та PEFC залишає за собою право обрізати зображення, якщо це 

необхідно. 

8.8.З учасниками можна зв’язатись, щоб домовитись про використання фотографій на 

ліцензованих товарах (наприклад, плакати, відбитки). 

8.9.Учасник несе відповідальність за будь-яку претензію третьої сторони щодо поданих 

для участі в конкурсі робіт. 

9 Застереження 

9.1. Інформація, надана в цих умовах, є правильною, але Асоціації «НС ЛДС»  залишає 

за собою право змінити будь-яку з них без попереднього повідомлення. Зміна умов 

конкурсу можлива лише до початку конкурсу. Вступаючи до участі у конкурсі, 

учасники будуть вважатись згідними з цими умовами. Будь-яке порушення учасником 

цих умов призведе до скасування їх участі. Якщо порушення сталося, але виявлено 

після присудження призу, тоді організатори можуть вимагати повернення цього призу. 

10. Захист даних 

10.1. Персональні дані учасників будуть оброблятись організатором конкурсу 

відповідно до принципів Закону про захист даних 1998 року або Загального регулятора 

захисту даних (GDPR)- на міжнародному рівні. На національному рівні організатор 

конкурсу обробляє персональні дані учасників із дотриманням вимог Закону України 
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«Про захист персональних даних», а також міжнародних договорів щодо захисту 

персональних даних, ратифікованих Україною. 

10.2. Власники збиратимуть персональні дані про учасників (та батьків / опікуна 

учасника, коли це можливо) під час реєстрації та, якщо передбачено інше, для 

адміністрування конкурсу та / або всіх пов’язаних заходів. 

 


