Полонська районна державна адміністрація ~ ОГОЛОШЕННЯ про проведення онлайн-фотоконкурс

Координаційний центр з надання правової допомоги оголошує
онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч» (далі – Фотоконкурс).

Тема конкурсних робіт (фотографій): захист прав людини, рівний доступ до
правосуддя та правової інформації, посилення правових можливостей і правової
спроможності населення, право на безоплатну правову допомогу.

Учасником Фотоконкурсу може бути фізична особа або дитина за згодою одного із
батьків чи іншого законного представника.

Номінації Фотоконкурсу:

1. Подія у системі надання безоплатної правової допомоги – фотографія зроблена під
час проведення працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, у тому числі бюро правової допомоги (далі – центри з надання БВПД)
правопросвітницьких заходів (лекція, семінар, конференція, круглий стіл, флешмоб,
тренінг тощо).

2. Портрет клієнта чи працівника – фотографія людини (клієнта), яка
звернулася/зверталася за правовою допомогою до центрів з надання БВПД або
фотографія працівника центру з надання БВПД. Фотографія обов’язково має містити
символіку системи надання безоплатної правової допомоги (далі – система БПД) (на
фотографії має бути присутній буклет, банер, значок, вивіска, прапорець, інша
друкована чи сувенірна продукція з логотипом системи БПД)
(обов’язково має бути згода клієнта або працівника на проведення фотозйомок,
публікування та подальше використання конкурсної роботи (фотографії)
.
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3. Правова допомога очима дітей – фотографія зроблена дитиною (віком до 18 років) під
час надання безоплатної правової допомоги в приміщеннях центрів з надання БВПД,
проведення правопросвітницьких заходів працівниками центрів з надання БВПД, роботи
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та виїздів мобільних
консультаційних пунктів
(один із батьків (законний
представник) дитини обов’язково має взяти згоду на проведення фотозйомок,
публікування та подальше використання конкурсної роботи (фотографії) від усіх осіб, які
потрапили в кадр конкурсної роботи (фотографії), крім працівників системи БПД. У разі
зображення на фотографії дітей така згода повинна бути взята в одного з батьків
(законного представника) дитини)
.

4. Робота дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги – фотографія зроблена під час роботи дистанційних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги та виїздів мобільних консультаційних пунктів
(прийом громадян працівниками центрів з надання БВПД в приміщеннях міських,
сільських та селищних радах, відділів державної виконавчої служби, державної
реєстрації актів цивільного стану, центрах зайнятості, управлінь Пенсійного фонду
України тощо),
(обов’язково має бути згода на проведення
фотозйомок, публікування та подальше використання конкурсної роботи (фотографії) від
усіх осіб, які потрапили в кадр конкурсної роботи (фотографії), крім працівників системи
БПД. У разі зображення на фотографії дітей така згода повинна бути взята в одного з
батьків (законного представника) дитини)
.

5. Місце правових можливостей – фотографія зроблена в приміщеннях центрів з надання
БВПД
(обов’язково має бути згода на проведення
фотозйомок, публікування та подальше використання конкурсної роботи (фотографії) від
усіх осіб, які потрапили в кадр конкурсної роботи (фотографії), крім працівників системи
БПД. У разі зображення на фотографії дітей така згода повинна бути взята в одного з
батьків (законного представника) дитини)
.

Для участі у Фотоконкурсі необхідно з 13.07.2020 року по 30.10.2020 року
зареєструватися на вебсайті Фотоконкурсу за посиланням:
http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua
, обрати одну з номінацій Фотоконкурсу та завантажити на сайт
не більше 1 (однієї)
фотографії у форматі JPG або PNG, колірний простір sRGB, розмір – до 4 мегабайт.
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Конкурсна робота (фотографія):

має містити символіку системи БПД (на фотографії має бути присутній буклет, банер,
значок, вивіска, прапорець, інша друкована чи сувенірна продукція з логотипом системи
БПД).

подається у високій роздільній здатності, достатній для друку (розмір не менший за
30×40 см, 30×45 см, 30×30 см при 300 dpi). Допускається подання монохромних
(чорнобілих) конкурсних робіт (фотографій).

Для участі у Фотоконкурсі не приймаються фотоколажі, а також конкурсні роботи
(фотографії), що не відповідають вимогам встановленим Положенням про
онлайн-фотоконкурс, затвердженим наказом Координаційного центру з надання
правової допомоги від 13 липня 2020 року № 271-аг, у тому числі такі, що завдають шкоди
суспільній моралі чи порушують законодавство, а також конкурсні роботи (фотографії),
під час обробки яких були використані рамки, водяні знаки та печатки. Допускається
лише мінімальна обробка конкурсної роботи (фотографії) (посилення контрасту,
кольорокорекція, ретушування зайвих деталей).

Протягом 13.07–29.11.2020 року буде відбуватися голосування за конкурсні роботи.

Щоб проголосувати за конкурсну роботу (фотографію) потрібно авторизуватися на
вебсайті Фотоконкурсу за посиланням:
http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua
виключно через Gmail пошту.

З 30.11.2020 року по 10.12.2020 року буде визначено переможців, оголошено
результати Фотоконкурсу та нагороджено переможців.

У разі виникнення будь-яких питань щодо умов проведення Фотоконкурсу можна
звертатися до Дар’ї Шинкаренко, заступника начальника відділу правопросвітництва ( d
aria.shynkarenko@legalaid.gov.ua
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) Аліни Сердюк, головного спеціаліста відділу правопросвітництва (
alina.serdiuk@legalaid.gov.ua
) або за номером телефоном (044) 486 71 06 (Пн-Чт: з 09:00 до 18:00, Пт: з 09:00 до 16:45,
обідня перерва із 13:00 до 13:45).
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