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September 5, 2018

Dear Reverend Fathers and Youth Workers,
Glory to Jesus Christ! Glory Forever!
With the blessing of our Hierarchs, we are pleased to announce entries for the 4th Annual Faith &
Photography Contest are now being accepted.
The Consistory Office of Youth & Young Adult Ministry wants to encourage youth and young adults
to explore their creative talents and to glorify God through art, with the opportunities presented in this
contest.
Part of our mission, is to provide youth and college aged young adults the opportunity to become more
involved with their faith, while showcasing the talented and creative youth we have within in our
Ukrainian Orthodox Churches. We want our youth to realize that having fun and utilizing creativity
can be manifested in a project that shows how they correlate their life with their faith.
Provided in this packet are the rules and entry information for the contest. We ask that you encourage
all youth and college students to participate. Deadline for entries is November 15th. Prizes will be
awarded for first and second place. To broaden the experience and best utilize social media, we will
be allowing individuals to view the submissions on-line and vote for their favorite! A People's Choice
winner will be awarded in each category.
Questions about the contest may be made to the Office of Youth & Young Adult Ministry at
uocyouth@aol.com.

In Christ's Love,

Natalie Kapeluck Nixon

Faith & Photography Contest
RULES & REGULATIONS

1. Inappropriate language or images will not be tolerated in the submissions. (i.e. no photo
should be taken in the bathroom/restroom)
2. The parent/guardian of the contestant should not be responsible for taking the
photo. By entering the contest, entrant represents, acknowledges and warrants that the
submitted photograph is an original work created solely by the entrant, that the
photograph does not infringe on the copyrights, or intellectual property rights of any
person or entity, and that no other party has an right, title, claim or interest in the
photograph.
3. There is no limit as to where you can take the photo as long as it is in accordance with
rule #1 (i.e., in church, Outside, inside, park)
4. If the individuals, other than family members, are in the photo a media consent form
(provided in this packet) should be signed by the individual or their parent if under the
age of 18.
5. The participant should provide an explanation of the photo, what the photo means to
them and how it correlates to the topic/theme. (elementary:1-2 sentences)
(middle/secondary: 2-3) (high school/college: 3-4 sentences)
6. Theme should be identifiable (not a small and/or hard to miss detail).
7. Photo should have special meaning to the contestant.
8. We are not responsible for any loss of photo. The photo submission should be sent
Office of Youth Ministry at uocyouth@aol.com.
9. The photo must be in digital format. Any digital enhancements to the original
photograph are unacceptable and will render the photograph ineligible for an award.
10. All submissions must be either JPEG or PNG file formats.
11. All submissions must be at least 1600 pixels wide (or tall if a vertical image) , but 2,048
pixels is preferred
12. Final day for submissions is November 15, 2018.
13. Contestant are willing to release rights to the photo to the Ukrainian Orthodox Church
of the USA for use in future publications not limited to print and social media.
Rules and Regulations
Faith & Photography Contest
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Consistory Office of Youth & Young Adult Ministry

Українська Православна Церква в США
Відділ Роботи з Молоддю та Юнацтвом
Наталія Капелюк-Ніксон– Директор

5 вересня, 2018 року
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Всечесні Отці та працівники з молоддю,
Слава Ісусу Христу!
З благословення наших Ієрархів, ми раді оголосити про початок прийому творчих
матеріалів на конкурс “Віра і Фотографія”.
Відділ Консисторії По Роботі з Молоддю та Юнацтвом заохочує молодих людей
розкрити свої творчі таланти та прославити Бога через мистецтво завдяки
можливостям, які їм надає цей конкурс.
Частина нашої місії полягає у тому, щоб дати нашій молоді можливість бути
більш активними у нашій вірі, у той же час виявити талановитих та творчих
молодих людей, яких ми маємо у наших українських православних церквах. Ми
хочемо допомогти нашій молоді усвідомити, що розважитись та використати свій
творчий талант можна у проекті, який показує співвідношення нашого життя і
нашої віри.
У цьому пакеті зібрано інформацію про конкурс та правила подання матеріалів
для участі у ньому. Будь-ласка, заохочуйте молодь та юнацтво Ваших парафій до
участі у конкурсі.
Кінцевий термін подання матеріалів на конкурс – 15 листопада 2018 року. Призи
буде присуджено за 1ше і 2ге місця. Щоб розширити досвід та найкращим чином
використати соціальні мережі, ми дамо можливість бачити конкурсні подання, а
також проголосувати за найкращий твір “он-лайн”! “Приз глядацьких симпатій”
буде надано у кожній категорії.
Із запитаннями щодо конкурсу звертайтесь до Відділу Праці з Молоддю та
Юнацтвом на uocyouth@aol.com.
У Христовій любові,

Наталія Капелюк-Ніксон

Конкурс “Віра і Фотографія”
ПРАВИЛА УЧАСТІ В КОНКУРСІ
1. Використання нецензурної лексики, або зображень у матеріалах, поданих на
конкурс, неприйнятне (наприклад, фото не повинно бути зроблене у ванній кімнаті,
тощо).
2. Батьки/опікуни конкурсантів не можуть робити фотографії. Подаючи матеріали
на конкурс, учасник визнає та затверджує, що надані фотографії – це оригінальні
роботи, зроблені особисто учасником, та не порушують авторські права, або права на
інтелектуальну власність будь-якої іншої особи, або організації, а також, що ніяка
інша сторона не має прав, претензій, або не зацікавлена цими фотографіями.
3. Ми не робимо обмежень, де Ви знімаєте фотографії, якщо усе залишається у
відповідності з пунктом 1 ( у церкві, на вулиці, у приміщенні, або у парку).
4. Якщо на фотографіях окрім членів Вашої родини є інші особи, Ви маєте отримати
від них, або їхніх батьків ( якщо особа не досягла 18ти річного віку) письмову згоду
на використання цих фотографій.
5. Учасник конкурсу має подати пояснення до фотографії, а саме: яке значення це фото
має для нього та яке відношення це фото має до тематики конкурсу (молодша група:
1-2 речення; середня група: 2-3 речення; старша група/студенти: 3-4 речення).
6. Тематика повинна бути виражена так, щоб її можна було розпізнати.
7. Фото повинно мати особливе значення для конкурсанта.
8. Ми не несемо відповідальність за втрату фотографії. Усі матеріали треба надсилати
на Відділ по роботі з молоддю та юнацтвом на uocyouth@aol.com.
9. Фото повинно бути у цифровому форматі. Спеціальні удосконалення фотографії
неприйнятні та можуть призвести до дискваліфікації поданого матеріалу.
10. Усі подані на конкурс фотографії мають бути у JPEG або PNG форматі.
11. Усі подання мають бути мінімум 1600 пікселів по ширині (або по довжині, якщо
зображення вертикальні), але найкраще - 2048 пікселів.
12. Крайній термін подання матеріалів – 15 листопада 2018 року.
13. Конкурсанти повинні надати права на фото Українській Православній Церкві у
США для використання у майбутніх публікаціях, без обмежень для друку та
соціальних мереж.
Правила участі в конкурсі
Конкурс “віра і фотографія”
Українська Православна Церква в США
Відділ Роботи З Молоддю Та Юнацтвом

