Баспасөзге арналған хабарлама
Испаниядағы ЕҚҰЫ басшылығы фотоконкурс жариялайды.
Вена, 13 ақпан 2007 жыл- Испаниядағы ЕҚҰЫ басшылығы бүгін “Жер, су, қоршаған
ортамызды қорғай отырып” атты фотоконкурсты жариялады.
Ең үздік фотосуреттер (фототоптамалар) үшін басты жүлде Саnon EOS-30D
фотоаппараты. Қосымша тағы да бірнеше қатысушыға 500 АҚШ долларымен ақшалай
сыйақы беріледі.
Қатысуға өтініш жəне фото конкурс ережелері Интернеттің келесі бетінде берілген:
http://www.osce.org/item/23220.html
Конкурсқа қатысу ЕҚҰЫ регионында тұратын жəне жұмыс істейтін кəсіби маман
фотосуретшілермен қатар, əуесқой фотосуретшілер үшін де ашық жəне тегін.
Фотосуреттер ЕҚҰЫ-ға мүше 56 мемлекеттің бірінде 2000 жылдан кейінгі мерзімде
түсірілген болу керек жəне жер мен суға байланысты проблемаларды қамту керек.
ЕҚҰЫ қызметкерлері конкурсқа қатысуға құқығы жоқ.
Конкурсқа қатысу үшін жеке фотосуретпен қатар, фототоптамалар ( əр топтамада 8
фотосуреттен аспауы керек) қабылданады.
Материалды өткізудің соңғы мерзімі 2007 жылдың 31-наурызы
Жіберілген фотосуреттерді іріктеу жəне бағалау сəуірдің аяғында өтеді, ал жеңімпаз
Прагада өтетін ЕҚҰЫ-ның 15- Экономиялық жəне экологиялық форумында мамыр
айының соңында жарияланады жəне онда үздік жұмыстар көрмесі ұйымдастырылады.
Осы жылғы Форум тақырыбы: “ЕҚҰЫ регионындағы қоршаған ортаның қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жəне тұрақты дамытудың басты проблемалары: жердің құлдилауы,
топырақтың ластануы жəне су ресурстарын басқару”.

“ Жер, су, қоршаған ортамызды қорғай отырып”
атты ЕҚҰЫ-ның фотоконкурсы.
ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШ
Материалды өткізудің соңғы мерзімі 2007 жылдың 31-наурызы
Испаниядағы ЕҚҰЫ-ның төрағашылық етуімен ұйымдастырылған фотоконкурс су жəне
жер ресурстарын басқаруға байланысты қоршаған орта проблемалары жөнінде көбірек
хабардар болу мақсатында өткізгелі отыр. Конкурс ЕҚҰЫ регионында тұратын жəне
жұмыс істейтін кəсіби маман фотосуретшілермен қатар, əуесқой фотосуретшілер үшін де
ашық.. Ең үздік фотосуреттер (фототоптамалар) үшін басты жүлде Саnon EOS-30D
фотоаппараты. Қосымша тағы да бірнеше қатысушыға 500 АҚШ долларымен ақшалай
жүлде беріледі.
Мырза

Ханым

Фотосуретшінің аты:
Фотосуретшінің тегі:
Байланыстық ақпарат
Көше:
Қала:

Пошта коды:

Мемлекет

Телефон нөмірі (мемлекет жəне қала кодымен)
Электрондық пошта:
Фотосуреттің атауы:
Суретке түсірілген эпизодты жəне түсірілген орны туралы қысқаша суреттеп
жазу.(мемлекет, қала немесе аудан):

Фотоконкурс ережелерімен таныстым жəне мақұлдаймын: Иə

Жоқ

Фотоматериалдар мен қатысу өтініштеріңізді электрондық поштамен төмендегі мекенжайға жіберулеріңізді сұраймыз: photo2007-at@osce.org.

“Жер, су, қоршаған ортаны қорғай отырып”
фотоконкурсының ережелері
-

Мен конкурсқа жіберген фотосуреттерімді өзімнің түсіргенімді растаймын жəне
олардың жалғыз заңды иесі өзім екенін мəлімдеймін.

-

Фотосуреттер ЕҚҰЫ-ға мүше 56 мемлекеттің бірінде 2000 жылдан кейінгі
мерзімде түсірілген.

-

Мен ЕҚҰЫ-ның штаттағы қызметкері емеспін.

-

ЕЕҚҰ үздік атаған жұмыстырымды брошюра, публикация, күнтізбелер жəне
плакаттарға шығару құқығын өзінде қалдырады.

-

Конкурстың жеңімпаздарын анықтайтын комитеттің шешімдерінің
өзгертілмейтінін түсінемін. Менің өтінішімсіз жұмыстарымның қаралмайтынын
түсінемін.

-

Мен ЕҚҰЫ-ның жоғалған немесе бүлінген материалдар үшін жауапты емес екенін
түсінемін.

-

Менің білумше, менің жұмысымның шығуына ешкімнің қарсы тұруына құқығы
жоқ жəне қарсы шыға алмайды.

Ұсынылатын фотосуреттерінің өлшемі ұзын жағынан 2000 пикселден кем
болмауы керек.
Төмен мүмкіншілікті фотосуреттер қабылданбайды.
Жұмыстарды тек сандық форматта жіберулеріңізді сұраймыз.
Толық толтырылмаған өтініштер конкурсқа қатыстырылмайды.
Фотоматериалдар мен қатысу өтініштеріңізді электрондық поштамен төмендегі
мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз: photo2007-at@osce.org.

