
ÝeHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan 10 ýyllyk ýubileýi mynasybetli yglan edilen 
fotosurat bäsleşiginiň kada-düzgünleri 

 
Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝeHHG) Aşgabatdaky Merkezi aşakdaky 
mowzuklara bagyşlanan fotosuratlar bäsleşigi yglan edýär: 

• Ýaşlar neşe serişdelerine garşy 
• Türkmenistanyň tebigy gözelligini we mirasyny gorap saklamak 
• Häzirki zaman Türkmenistanda zenanlaryň tutýan orny 

 
Gatnaşmak üçin hiç töleg tölenilmeýär. Bu bäsleşige Türkmenistanda ýaşaýan professional we  
howesjeň fotosuratçylar gatnaşyp bilerler. Baýraklar diňe Türkmenistanyň raýatlaryna  beriler. 
ÝeHHG-nyň işgärleriniň bu bäsleşige gatnaşmaga haklary ýokdur. 
 
ÝeHHG  gender deňligini öňe sürýär we  zenanlary şu geçiriljek bäsleşige gatnaşmaga 
höweslendirýär. 
 
Fotosuratlar hödürlenen mowzuklaryň islendigini şekillendirmeli we soňky 10 ýylyň içinde alynan 
bolmaly. 
 
Ýeke fotosuratlar we seriýalaýyn alynan suratlaryň toplumy (toplumyň hersinde sekiz suratdan köp 
bolmaly däl) bäsleşige gatnaşdyrylar. 
 
Fotosuratlaryň tabşyrylmagynyň ahyrky güni 2009-njy ýylyň sentýabr aýynyň 15-i. 
 
Ýekeje fotosurat (ýa-da suratlaryň toplumy) üçin beriljek iň ýokary derejeli baýrak  - Canon EOS-
40D  fotoapparaty. Ikinji oruna mynasyp bolan bäsleşige gatnaşyjy Canon PowerShot A710IS 
fotoapparatyna mynasyp bolar. Üçünji ýeri eýelejek suratçy bolsa sanlaýyn dolandyrylýan fotosurat 
çarçuwajyk (цифровая рамка для фотографий) baýragyna mynasyp bolar. 
 
 
Işleri bäsleşik üçin tabşyrmak şertleri  
 
Fotosuratlar sanlaýyn görnüşde tabşyryly bilner. Şekiller  kompýuter manipulýasiýalaryndan halas, 
asyl (original) işler bolmalydyr. Sanlaýyn görnüşli fotosuratlaryň ýany bilen şekilleriň çap edilen 
nusgalary (islenen ýagdaýda) hem kabul ediler (ölçegi 20 х 30 sm). 
Herkimiň tabşyran zatlarynyň içinde aşakdakylar bolmaly:  
1. Maksimum sekiz sany surat ýerleşdirilen disk. Her surat azyndan ( minimum) 3.5 megapikselden 

ybarat bolmaly we olaryň hersiniň ini we boýy azyndan 35 sm bolmak bilen aňry başy aýdyňlygy 
150 dpi pes bolmaly däldir. Bäsleşik üçin tabşyrylan suratlar JPEG ýa-da TIFF bolmaly. Bularyň 
hemmesini tehniki nukdaý nazardan edilýän talaplar hökmünde kabul etmegi unutmaň.  

2. Türkmen, rus , ýa-da iňlis dilinde ýazylan rezume (gysgaja terjimehal).  
3. Özüňiz barasynda doldurylan maglumat blankasy. Geçiriljek fotosurat bäsleşigi üçin maglumat 

blankalaryny we düzgünnamany ÝeHHG-ň  Merkeziniň Maglumatlar bölüminden çap edilen 
görnüşde, ýa-da elektron ýazgy görnüşinde http://www.osce.org/item/38890.html alyp 
bilersiňiz.  

 
Tabşyrmak üçin taýýarlan ähli zatlaryňyzy ýelim bilen berkidilen bukjada ÝeHHG-nyň Merkeziniň  
Maglumatlar bölümine aşakda görkezilen salgy boýunça getirip bilersiňiz:  
 
744005, Türkmenistan, Aşgabat ş., Türkmenbaşy Şaýoly, 15-nji jay. 
 
Şeýle-de olary electron poçta arkaly photo2009-tm@osce.org salgysyna iberip bilersiňiz. 

  

mailto:photo2009-tm@osce.org


 
 

ÝeHHG-nyň Aşgabatdaky Merkeziniň 
fotosuratlar bäsleşigi üçin 

maglumat blankasy 

 
  

Suratçynyň ady: 
Suratçynyň familiýasy: 
Habarlaşmak üçin maglumat:        
     
Köçe:            
          
Şäher:        Poçta indeksi:   Ýurt: 
Telefon belgisi ( yurt kody bilen)                                    
Elektron poçta salgysy: 
Fotosurata dakylan at:          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
Fotosurata düşürilen şekiliň gysga beýany we onuň düşürilen ýeriniň ady (welaýat,  şäher ýa-da 
oba) we düşürilen wagty:         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
Öz işimi bäsleşige goşmak bilen men aşakdakylar bilen ylalaşýaryn: 
 



- Fotosurat(lar)yň hut özüm tarapyndan düşürilen bolmalydygyna akylymy ýetirýärin. Men 
bäsleşige suratlarym bilen goşulýaryn we men tabşyrylan surat(lar)yň ýeketäk eýesidirin. 
- Fotosurat(lar) 1999-njy ýyldan soňky döwürde Türkmenistanda düşürildi. 
- Häzirki wagt men Türkmenistanyň çäginde ýaşaýaryn. 
-  Men tarapdan tabşyrylan surat(lar) fotomontaž däldir(ler) we dijital ýa-da özge usullar 
bilen manipulirlenen däldir(ler). 
- Fotosurat(lar)a bolan hak-hukuklarymy saklajakdygyma men düşünýärin. 
- Ýokary derejeli baýraga, ikinji oruna mynasyp bolan foto suratlary girdeji etmäge 
niýetlenilmedik neşirlerde, broşýuralarda, şol sanda kalendarlarda we plakatlarda, şeýle hem 
öz internet sahypalarynda ýerleşdirmäge ÝeHHG-nyň hak-hukugy bardyr. 
- Bu bäsleşigiň ýeňijileriniň ýörite komitet tarapyndan saýlanylyp alynjakdygyna  we  alynan 
kararlaryň gutarnyklydygyna men düşünýärin. 
- Ýörite bäsleşik blankasy doldurylmazdan fotosurat(lar)ymyň asla garalmajakdygyna men 
düşünýärin. 
- Ýiten ýa-da zeper ýeten materiallar üçin ÝeHHG hiç bir jogap bermeýändigine men 
düşünýärin. 
- Meniň bilişime görä, neşirlere degişlilikde taraplaryň hiç birisi hukugyndan peýdalanmaz, 
ýa bolmasa  nägilelik bildirmez. 

 
 
 
 
Wagty     Ýeri                                         Goly 
 
 
 


