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Йога для миру та гармонії

Назва заходу: 
Всеукраїнський фотоконкурс з йоги 2022
Третій щорічний конкурс, Київ, Україна. 
21 червня 2022  – 20 липня 2022
Організатор: 
Українська асоціація аюрведа-йога
Міжнародний інститут аюрведи та йоги
Мета:
Популяризувати та поширювати «науку йоги»
Заохочувати та підтримувати ентузіастів йоги
Виділити та надати платформу для талантів йоги
Грошовий внесок:
Відсутній (цей захід не має комерційної цінності, не 
потребує вступного або реєстраційного внеску, 
участь безкоштовна)
Територія:
Україна (громадяни та резиденти України, що 
проживають у будь-якій точці світу)
Вік та стать: Без обмежень
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Нагороди та сертифікати:
- Довічне членство в Українській 
асоціації аюрведа–йога (перші десять 
місць)
- Сертифікат переможця (перші 10 
місць)
Нагороди :
1 місце - 6000 UAH
2 місце - 4000 UAH
3 місце - 3000 UAH
4 - 10 місця – заохочувальний приз

Вручення серт ифікат ів т а нагород 
плануєт ься в Посольст ві Індії, Київ, 
Україна
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Члени журі:

Доктор Аміт Кумар Екнат
Усесвітньо відомий викладач
і тренер з йоги, 
сертифікований терапевт з 
йоги. 

Докторка Інду Шарма
Доцентка кафедри йоги

Морарджі Десай, 
Національний інститут йоги

Нью Делі

Шрі Мукеш Кумар Рай. (Саньясі
Мантра Чайтанья)
Майстер йоги. 
Йогачарья.
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Члени журі:

Пані Менна Хешам Амін
Викладачка та терапевтка з 

йоги,
Єгипет.

Шрі Олег Леонідович Торгало
Голова спілки «Україна - Індія", 
засновник аюрведичних
магазинів “Rosa-Pharm” та
навчального центру “Rosa-
Veda”.

Шрі Рам Мехар Наян
Диплом PG з науки йоги
Ступінь магістра в галузі науки 
йоги.
Сертифікований оцінювач
викладачів йоги
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Члени журі:

Пані Доніша Майлеандран
(YIC Індія, RYT 200 США, BMS
(з відзнакою), CLYC США). 
Засновник, директор та 
головний інструктор з йоги в 
Академії ритмічної йоги у 
Шрі-Ланці.
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Вимоги до світлин:
• Фото повинні бути індивідуальними 

(групові фот о не допускают ься)
• Сюжет фото – ви під час заняття 

йогою
• Світлини мають бути хорошої

роздільної здатності (мінімальний 
стандарт не встановлено)

Критерії, за якими будуть
присуджуватися місця :
• Фон світлини (природа, громадське

місце, школа, офіс, робоче місце
тощо, залежно від вашої уяви)

• Наскільки добре ваше фото 
відображає пози йоги

• Наскільки унікальним є ваше фото



Йога для миру та гармонії

Правила та положення:
• Кожен учасник несе відповідальність за свої

матеріали та не порушує жоден закон чи
авторські права третьої сторони.

• Фото мають бути зроблені протягом останніх
шести місяців і повинні бути оригінальними
роботами учасників.

• До участі не приймаються світлини, що 
використовуються чи були використані в 
інших конкурсах.

• Не допускаються фото, створені чи змінені 
комп’ютером, твори мистецтва, а  також 
ілюстровані фото. Організатор має право на 
власний розсуд дискваліфікувати або усунути
від участі будь-якого учасника, який вдається
до нечесних методів.

• Подавши заявку на участь у конкурсі та 
надіславши світлини, вважатиметься, що
учасник надав право організатору на 
використання фото в соціальних мережах та 
публікаціях.
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Правила т а положення:
• Вважається, що учасник надає

організатору право на 
використання світлин для 
соціальних мереж та публікацій.

• Рішення членів журі та результати
не підлягають жодному
оскарженню, вони є повними та 
остаточними.

• Результати будуть опубліковані на 
офіційному веб-сайті Української 
асоціації аюрведа-йога, Київ, 
Україна та інших медіа.

• Організатор гарантує
нерозголошення персональних
даних учасників.

• Члени родини організаторів, 
спонсорів та суддів не 
допускаються до участі.

• Перша трійка переможців
минулорічного конкурсу (2021) не 
допускаються до участі.
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Як узяти участь?
Учасники можуть заповнити анкету та 
прикріпити фото онлайн за посиланням
https://uaay.org/ua/uypcua2022/

• Ви может е надіслат и максимум 3 
(т ри) світ лини.

• Почат ок : 21.06.2022 
• Кінцева дат а подачі заявки: 

16.07.2022
• Оголошення результ ат ів: 

20.07.2022

https://uaay.org/ua/uypcua2022/
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Контактні дані:
Українська асоціація аюрведа-йога
Україна, Київ, 
02090, 
Вулиця Алма-Атинська 2/1
www.uaay.org
www.guru1.org
e-mail: contact@uaay.org
Телефон:
+38 068 293 0386
+38 093 051 6514 (Telegram, WhatsApp, 
Viber)

http://www.uaay.org/
http://www.guru1.org/
mailto:contact@uaay.org
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