
Регламент фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки» 

Терміни 

Терміни, що застосовуються у Регламенті: 

Конкурс — фотоконкурс «Вікі любить пам'ятки»; 

Журі — група осіб, яких затверджує Організаційний комітет, з метою здійснення оцінки 
фотографій, які беруть участь у конкурсі; 

Завантажувач — спеціальна форма для завантаження конкурсних фотографій, доступна за 
електронною адресою 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-
ua&uselang=uk ; 

Організатор — Громадська організація "Вікімедіа Україна"; 

Організаційний комітет — група осіб, які координують проведення конкурсу, чисельна 
кількість та склад якого затверджується рішенням правління Організатора; 

Офіційний сайт — сайт http://wlm.org.ua ; 

Правила проекту — сукупність правил, зокрема в галузі захисту прав інтелектуальної 
власності, які встановлені Wikimedia Foundation Inc.; 

Фотографії - сукупність усіх фотографій, які беруть участь у конкурсі; 

Учасник - учасник конкурсу; 

Загальні положення 

1. Конкурс є українською частиною міжнародного проекту «Wiki loves monuments», 
організованого міжнародним комітетом, що діє при Wikimedia Foundation Inc. 

2. Предметом Конкурсу є результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії 
та виконання роботи, обумовленої Метою конкурсу. 

3. Метою конкурсу є: 

 поповнення інтернет-проектів, що підтримуються Wikimedia Foundation Inc. 
фотографіями пам'яток культурної спадщини, що знаходяться на території України; 

 створення фотографій якнайбільшої кількості нерухомих пам'яток на території 
України та надання доступу до них усім зацікавленим фізичним та юридичним 
особам. 

Учасники 

4.1 Учасниками конкурсу можуть бути будь-які громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, які: 



 погоджуються зі змістом цього регламенту; 
 надали організаторові свою електронну адресу. 

4.2. У Конкурсі не беруть участь члени Організаційного комітету та члени Журі, а також 
особи, що перебувають у родинних стосунках з ними. 

Особові дані учасників 

5.1. Учасники Конкурсу мають право зберігати анонімність, однак для отримання нагород 
надають Організаторові такі дані: 

 прізвище та власне ім'я; 
 місце проживання. 

Ці дані будуть використані виключно для ідентифікації особи при вручення нагороди і не 
будуть розголошуватися без згоди Учасника. 

5.2. Відмова Учасника у наданні зазначених в п.5.1. даних протягом 14 (чотирнадцяти) 
календарних днів з моменту повідомлення Організатором про вручення нагороди 
рівнозначна відмові від нагороди. В такому разі будь-які претензії з боку Учасника 
Організатором не приймаються. 

5.3. Повідомлення Організатором про вручення нагороди здійснюється таким самим шляхом, 
як і опублікування даного Регламенту. 

Правовий статус фотографій 

6. Учасники конкурсу погоджуються публікувати Фотографії на умовах ліцензії Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 3.0. 

Вимоги до фотографій 

7.1. Фотографії не можуть бути нагородженими в інших конкурсах. 

7.2. Фотографії повинні бути виконані Учасниками особисто. 

7.3. Фотографії надсилаються через Завантажувач в період з 1 по 30 вересня 2012 року 
включно за київським часом. Момент надсилання Фотографії реєструється сервером, 
вказаним Організатором Конкурсу. 

7.4. Фотографії повинні відповідати політикам сайту Wikimedia Commons 
(<commons.wikimedia.org>), зокрема політиці щодо авторських прав (див. 
Commons:Licensing). 

7.5 Фотографії надсилаються у форматі JPEG або PNG, роздільність має становити не менше 
ніж 200 пікселів для коротшої сторони. 

7.6 Фотографії не повинні містити водяних знаків чи інших форм зазначення авторства. 
Допускається додавання інформації про авторство у метаданих EXIF. 

7.7 Фотографії не повинні містити рамок чи інших штучних елементів оздоблення. 



7.8. Фотографії повинні представляти один або кілька об'єктів, вписаних до реєстру пам'яток 
на спеціально підготовленій для цього Організатором сторінці, URL якої публікується 
Організатором. 

7.9. В описі Фотографії повинен міститися ідентифікаційний номер пам'ятки (ID), зображеної 
на Фотографії, відповідно до реєстру, про який йдеться у п. 9.1. 

7.10. Фотографії, що не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пп.. 6.1.–9.2. можуть 
бути дискваліфіковані Організатором. 

7.11. Організатор не несе відповідальності за дії адміністраторів Вікісховища в разі, якщо 
фотографії учасників будуть визнані ними такими, що суперечать Правилам проекту чи 
політикам сайту Wikimedia Commons. 

Жюрі 

8.1. Організатор скликає Журі для оцінки конкурсних фотографій, до якого входять: 

 представники партнерів Конкурсу; 
 представники організацій фотографів; 
 представники спільноти редакторів проектів Wikimedia Foundation Inc. 

8.2. Журі працює відповідно з цим регламентом. 

8.3. Рішення Журі не підлягає оскарженню. 

Номінації 

9.1. Журі відзначає серед надісланих фотографій: 

 фотографії, що отримують 1-у, 2-у і 3-ю нагороди; 
 учасників, що посіли 1-е, 2-е і 3-є місце за кількістю пам'яток, фотографії яких вони 

надіслали на Конкурс; 
 10 найкращих Фотографій, що будуть рекомендовані для оцінки журі міжнародного 

конкурсу Wiki loves monuments. 

9.2. Кількість нагород, які може отримати учасник в цьому Конкурсі необмежена. 

9.3. Організатор за погодженням з Журі має право змінити встановлені або запровадити 
додаткові номінації. 

9.4. Нагороди оголошуються Організатором окремо, але не пізніше ніж до 20 вересня 2012 
року включно. 

9.5. Оголошення нагороди здійснюється таким самим шляхом, як і опублікування даного 
Регламенту, а також пересилаються журналістам для відкритої публікації. 

Вручення нагород, фотовиставка, витрати на проїзд учасників 

10.1. Нагороди будуть вручені на урочистому закритті Конкурсу, термін якого буде 
оголошено Організатором в день закінчення Конкурсу. 

10.2. Відзначені Фотографії будуть представлені на фотовиставці, терміни проведення якої 
оголошуються Організатором. 



10.3. Організатор покриває витрати на проїзд в межах України на урочисте закриття 
нагородженим Учасникам конкурсу. 

10.4. Витрати на проїзд, які відшкодовує Організатор не можуть перевищувати граничного 
розміру витрат на проїзд, які є обґрунтованими за внутрішнім переконанням Організаційного 
комітету. 

10.5. Граничний розмір витрат на проїзд, який Організатор відшкодовує нагородженим 
Учасникам має бути попередньо погоджений нагородженим Учасником з Організаційним 
комітетом. 

 


