XV Міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп'ютерної графіки
Запрошуємо взяти участь у XV Міжнародному конкурсі з веб-дизайну та
комп'ютерної графіки, який відбудеться в травні 2017 року. Професійне журі
конкурсу, до складу якого входять провідні фахівці з веб-дизайну та
комп'ютерної графіки, визначить переможців у кількох номінаціях.
Щоб взяти участь у конкурсі необхідно:


мати підготовлену роботу,



бути учнем або студентом навчального закладу.

До участі в конкурсі допускаються тільки ті роботи, які не брали участь у
попередніх конкурсах.
Номінації конкурсу з веб-дизайну:


"Краще інформаційне наповнення",



"Краща графічна реалізація",



"Краща програмна реалізація".

Номінації конкурсу з комп'ютерної графіки:


"Краща 2D-растрова графіка",



"Краща 2D-векторна графіка",



"Краща 3D-графіка".

Номінації конкурсу з комп'ютерної анімації:


"Краща GIF-анімація",



"Краща Flash-анімація",



"Краща 3D-анімація".

Тема для виконання конкурсних робіт – довільна. Кількість робіт від
одного учасника не обмежується. Допускається виконання колективних робіт.
Конкурс буде проводитися дистанційно. Прийом робіт буде проведено з 1 травня
до 31 травня 2017. Всім учасникам конкурсу будуть надіслані сертифікати, а
переможцям-дипломи. Положення про конкурс та додаткова інформація
розміщені сайті: http://webdesign.vntu.edu.ua/
XV Международный конкурс по Web-дизайну и компьютерной
графике
Приглашаем принять участие в XV Международном конкурсе по вебдизайну и компьютерной графике, который состоится в мае 2017 года.
Профессиональное жюри конкурса , в состав которого входят ведущие
специалисты по веб-дизайну и компьютерной графики , определит победителей
в нескольких номинациях.

Для участия в конкурсе необходимо:


иметь подготовленную работу



быть учеником или студентом учебного заведения.

К участию в конкурсе допускаются только те работы , которые не
участвовали в предыдущих конкурсах.
Номинации конкурса по веб-дизайну:


"Лучшее информационное наполнение",



"Лучшая графическая реализация",



"Лучшая программная реализация".

Номинации конкурса по компьютерной графике:


"Лучшая 2D-растровая графика",



"Лучшая 2D-векторная графика",



"Лучшая 3D-графика".

Номинации конкурса по компьютерной анимации:


"Лучшая GIF-анимация",



"Лучшая Flash-анимация",



"Лучшая 3D-анимация".

Тема для выполнения конкурсных работ - произвольная. Количество работ
от одного участника не ограничивается. Допускается выполнение коллективных
работ. Конкурс будет проводиться дистанционно. Прием работ будет проведен с
1 мая до 31 мая 2017. Всем участникам конкурса будут высланы сертификаты, а
победителям - дипломы. Положение о конкурсе и дополнительная информация
размещены сайте: http://webdesign.vntu.edu.ua/
XV International competition from Web- design and computer graphics
Welcome to the XV International Competition of web design and computer
graphics , to be held in May 2017. The professional jury consisting of leading experts
on web design and computer graphics , will determine winners in several categories.
To participate in the contest:


prepared to have a job,



be a disciple or student of an educational institution.

The contest allowed only those works that have not participated in previous
competitions.
Nominations competition for Web Design:


"Best content",



"Best graphic realization",



"Best software implementation".

Nominations competition in computer graphics:


"Best 2D-raster graphics",



"Best 2D-vector graphics",



"Best 3D-graphics".

Nominations competition for computer animation:


"Best GIF-animation",



"Best Flash-animation",



"Best 3D-animation".

Subject to fulfillment of contest entries - arbitrary. The number of entries from
one participant is not limited. Pets of collective work. The competition will be
conducted remotely. Acceptance of papers will be held from May 1 to May 31, 2017.
All bidders will be sent certificates and diplomas winners. Regulation of Competition
and additional information available online: http://webdesign.vntu.edu.ua/

