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проводять IV Фотоконкурс 

 

ОЧИМА МОЛОДІ - 2022 

 

Дорогі друзі! 

Навколишній світ – царина прекрасного і загадкового, рідного і близького, звичного і 

неповторного, цікавого і креативного! Республіка Молдова, яка є рідною землею для 

багатьох українців, є справжньою скарбницею, що славиться мальовничими панорамами та 

безмежними обріями, барвистими долинами, квітучими садками і запашними 

виноградниками, затишними селами та доглянутими криницями. І, звичайно, – найкращими 

ЛЮДЬМИ! На нашій землі протягом століть мешкають українці, які збагачують її культуру 

та традиції, зберігаючи мову, архітектуру і будівництво, народний побут, кулінарію й одяг, 

пісні і танці. Покажіть нашу Молдову так, як бачите її Ви. Нам цікавий Ваш погляд на рідне 

довкілля! 

  

Тема IV фотоконкурсу ОЧИМА МОЛОДІ – 2022: «І НА ТІМ РУШНИЧКОВІ…» 

 

Правила участі: 

Для участі у конкурсі просимо надіслати одне фото і Заявку учасника (додається) – 

до 15 жовтня 2022 року на електронну адресу ochima.molodi1@gmail.com . 

Заборонено користуватися фото з інтернету! Автор фото – ВИ! Ви можете бути і 

персонажем світлини. 

Критерії оцінювання: 

 Привабливість вибраного краєвиду/об’єкту, його естетичний вигляд, своєрідність 

ракурсу 

 Оригінальність назви і коментаря, відсутність стилістичних і граматичних 

помилок 

 Якість світлини (чіткість, яскравість, кольорове наповнення) 

Конкурсні матеріали, оформлені за вимогами до конкурсних робіт, будуть розміщені 

на сайті https://ukr.md, де будуть доступні для голосування і оцінювання.  

Умови оцінювання: 

І етап: оцінювання глядачів online на сайті https://ukr.md – до 1 листопада 2022 року. 

ІІ етап: оцінювання професійного журі – до 10 листопада 2022 року. 

Оголошення та нагородження переможців та учасників фотоконкурсу відбудеться     

11 листопада 2021 року в мун. Бельці. 

 

Контактні телефони:  

067113911 – Діана Анатоліївна Ігнатенко 

0231 31831, 078098630 – Людмила Василівна Чолану 
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https://ukr.md/
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ЗАЯВКА  

На участь у IV Фотоконкурсі 

«Очима молоді – 2022» 

Тема: «І на тім рушничкові…» 

 

1. Прізвище та ім’я учасника  

 

2. Вік учасника  

 

3. Місце проживання  

 

4. Навчальний заклад  

 

5. Назва фото  

 

6. Коментар до фото  

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет фотоконкурсу «Очима молоді» 


