
 

 

 

     ფოტოკონკურსის წესები  
 

ფოტოკონკურსის თემა „მე მიყვარს ჩემი 

პროფესია“  
ფოტოკონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერი  კოლეჯის პროფესიულ 

სტუდენტს 

30 მაისი – 1 ივლისი  2021 

1. აღწერილობა: 

 

 პროფესიული განათლება ძალიან მრავალფეროვანია თავისი პროფესიების სპექტრითა და 

შესაძლებლობებით, ეს არის თვითგამოხატვის საუკეთესო საშუალება, სიცოცხლის 

მანძილზე სწავლის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, დასაქმების პერსპექტივა. აქ ყველას 

შეუძლია იპოვნოს  ის პროფესია, რომელსაც სიამოვნებით შეისწავლის. კონკურსის მიზანია 

ხელი შევუწყოთ პროფესიული განათლების პოპულარიზებას, ასევე, საშაულება მივცეთ 

პროფესიულ სტუდენტებს წარმოაჩინონ საკუთარი თავი, საკუთარი შემოქმედებითი 

შესაძლებლობები. 
 

2.  კონკურსის განრიგი: 

- ფოტოების მიღების პერიოდი: 30 მაისი-25 ივნისი 

       - ჟურის მუშაობა 25 – 30 ივნისი 

- კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა: 1 ივლისი 

 

3. მონაწილეობის მისაღებად:  

2021 წლის 20 ივნისამდე (17:00 სთ-მდე) ფოტოს ელ. ვერსიები უნდა გამოაგზავნოთ 

ელ. ფოსტაზე photoimedi21@gmail.com  ფოტოს გამოგზავნით  ადასტურებთ, რომ 

თქვენს მიერ გადაღებული ფოტო შეესაბამება ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს და 

წესებს. საკონკურსო კომისიას შეუძლია თქვენს მიერ გადმოგზავნილი ფოტო თავისი 

შეხედულებისამებრ მოხსნას კონკურსიდან თუ მიიჩნევს, რომ ის არ შეესაბამება 

არსებულ კრიტერიუმებს და წესებს. საკონკურსო კომისია ინარჩუნებს უფლებას 

დააჯილდოვოს ნებისმიერი ან არც ერთი შემოსული ფოტოს ავტორი. 

 კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ პროფესიულ  სტუდენტს 

 მონაწილეები და გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან. 
 

ფოტოს პარამეტრები: 

- ფოტო გადაღებული უნდა იყოს მონაწილის მიერ; 

- ფოტოს ელ. ვერსია უნდა იყოს შემდეგ ფორმატში .jpg .jpeg ან .png 
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- ელ. ფოტო უნდა იყოს მინიმუმ 1-3MB 

 

წესები 

- ფოტო (ა) უნდა იყოს კონკურსის მონაწილის ნამუშევარი, (ბ) 

გაცნობიერებულად არ უნდა არღვევდეს პირის, საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ან ბიზნესის უფლებებს; 

- ფოტო არ უნდა მოიცავდეს მასალას რომელიც არღვევს ან ზღუდავს სხვის 

უფლებებს, მათ შორის პირადი, რეკლამის ან ინტელექტუალური ხასიათის 

უფლების ან რაც შეიძლება ჩაითვალოს საავტორო უფლების დარღვევად; 

- ფოტო არ უნდა შეიცავდეს მასალას, რომელიც არის შეუსაბამო, უცენზურო, 

ძალადობის ამსახველი, სიძულვილით აღსავსე, საზიანო, ან 

ცილისმწამებლური; 

- ფოტო არ უნდა შეიცავდეს მასალას, რომელიც ხელს უწყობს ფანატიზმს, 

რასიზმს, სიძულვილს ან ზიანის მიყენებას რომელიმე ჯგუფისთვის; 

- ფოტო არ უნდა შეიცავდეს იმ მასალას, რომელიც არის უკანონო, არღვევს ან 

ეწინააღმდეგება იმ კანონებს ან რეგულაციებს, რომლის იურისდიქციის 

ფარგლებშიც იქნა ფოტო გადაღებული; 

- ფოტო ნათლად უნდა ასახავდეს გადაღებულ მომენტს. მცირე შესწორებები 

(მაგ. ფოტოს ჩამოჭრა, სიმკვეთრის, ფერის ან განათების რედაქტირება) 

შეიძლება გაკეთდეს, თუმცა ფორმატის ციფრული ან მექანიკური ძირეული 

ცვლილება  გამოიწვევს დისკვალიფიკაციას.   

 

ზოგადი წესები: 

ფოტოკონკურსი ჩატარებულად ჩაითვლება არანაკლებ 15 კონკურსანტის 

მონაწილეობის შემთხვევაში. 

საკონკურსო ფოტო გადაღებული უნდა იყოს კონკურსის ჩატარებამდე არაუგვიანეს 2 

წლისა. 

ფოტოები უნდა  წარმოადგოთ  რუბრიკაში- „მე მიყვარს ჩემი პროფესია“; ეს კონკურსში 

მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა. დამატებით შეგიძლიათ სურვილისამებრ 

წარმოადგინოთ ფოტოები რუბრიკაში „თვისუფალი თემა“.  

რუბრიკაში „ჩემი მიყვარს ჩემი პროფესია“ ფოტოგრაფიის მეშვეობით უნდა აისახოს 

თქვენი პირადი დამოკიდებულება  პროფესიასთან (კონკრეტულად თქვენს 

პროფესიასთან ან ზოგადად კონკრეტულ პროფესიასთან)- პროფესიის არსი, სამუშაო 

პროცესი, ადამიანები თუ სამუშაო გარემო და სხვა. შესაძლოა იყოს რაიმე მომენტის 

სერიული ფოტოები, დეტალები, კომპოზიციები და სხვა 

რუბრიკაში „თავისუფალი თემა“ შესაძლოა წარმოადგინოთ თქვენი სასურველი 

ფოტო(პეიზაჟი, პორტრეტი, ნატიურმორტი და სხვა) 

 



 

 

 ერთი კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი ფოტოსურათების რაოდენობა არ უნდა 

აღემატებოდეს თითოეულ რუბრიკაში 10 ფოტოს. 

 

4. კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა:  

კონკურსს ჰყავს პროფესიონალი ჟიური: 

 მერაბ კოკოჩაშვილი-კინორეჟისორი; 

 გოგა ჩანადირი-ფოტოჟურნალისტი; 

 ნიკა წულუკიძე-ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი; 

 ხათუნა ხუნდაძე-კინორეჟისორი; 

 ქეთევან ჯანელიძე-პროდიუსერი. 

 მოწვეული წევრ(ებ)ი-სხვადასხვა პროფესიული დარგის წარმომადგენელი(1-3 

პერსონა) 

- კონკურსის ჟური გამოარჩევს ხუთ-ხუთ  გამარჯვებულს  ორივე რუბრიკაში: მე 

მიყვარს ჩემი პროფესია; თვისუფალი თემა. 

-კონკურსის 30 საუკეთესო ფოტოს ავტორს გადაეცემა ფესტივალის დიპლომი. 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 გამარჯვებულების გამოვლენისას ჟიური იხელმძღვანელებს საკონკურსო 

ნამუშევრის მხატვრული ანუ ფოტოგრაფიული ღირებულებით და კონკურსის 

თემასთან ნამუშევრის შესაბამისობის ხარისხით. 

 ასევე გათვალისწინებული იქნება: 

 თემის გახსნისთვის გამოყენებული ფოტოგრაფიული ჟანრის (პორტრეტი, 

რეპორტაჟი, პეიზაჟი, ჟანრული სცენა და ა.შ.) ორიგინალურობა; 

 ნამუშევრების შესრულების ტექნიკური დონე და მხატვრული გადაწყვეტა; 

 

დამატებითი შეკითხვებისთვის დარეკეთ ნომერზე: 577909033 დილის 10 საათიდან 11 

საათამდე შაბათ-კვირის გარდა. 

 


