
  

 
Официални правила на фото конкурса 2016 

Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 
 

 
Организатор:  Конкурсът се организира от Съвместния секретариат на Програмата Interreg-ИПП за 
трансгранично сътрудничество България - Сърбия (наричан по-нататък "Организатор") заедно с Управляващия 
орган - Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. 
 
Темите на конкурса: 
1. Хранителни и кулинарни традиции в трансграничния регион; 
2. Музика и танци в трансграничния регион; 
3. Биоразнообразие на трансграничния регион. 
 
Как да участвате: Всички снимки трябва да бъдат изпратени по електронна поща на следния електронен 
адрес: bgrsphoto@yahoo.com 
При изпращане на снимки, моля, посочете категорията под която кандидатствате и вашите данни за контакт. 
За изпращане на много снимки с високо качество, ви препоръчваме да използвате една от платформите за 
споделяне на файлове, като Dropbox. 
 
Условия за участие: 

 Снимките трябва да бъдат направени в трансграничния регион България-Сърбия, включително: 
 За България, областите: Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил; 
 За Сърбия, областите: Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. 

 Снимките трябва да са в електронен формат: JPEG, минимална ширина 800 пиксела. Снимки могат да 
бъдат редактирани и с приложени филтри, като всяка снимка следва да се състои само от едно 
изображение. Снимките, които се състоят от фотоколажи или изображения с допълнителни елементи 
(водни знаци, текст и т.н.), ще бъдат отхвърлени; 

 Снимки с обиден характер или нецензурно съдържание, както и снимки, разкриващи ненужна лична 
информация, ще бъде отхвърлена от конкурса; 

 Няма ограничение за броя на снимките, които един участник може да представи; 

 Не е нужно да сте професионален фотограф, за да се включите в състезанието. 
 
Авторски права: Всички материали трябва да са оригинално произведение и участникът трябва да е 
едноличен собственик на авторските права върху тях. С участието си в конкурса, участниците запазват пълен 
авторските права на техните образи, но и предоставят на Организатора пълното право да публикува и 
проявяват предвидени снимките. 
 
Период на участие:  Снимки могат да бъдат представени за участие в конкурса в периода между 28 юли 2016 
г. - 28 август 2016 г., 24:00 Източно европейско време (GMT + 3). 
 
Избор на победителите: Жури от експерти по Програмата ще избере финалистите и да ги качите на Facebook 
страницата на Програма. Публичното гласуване за най-добри снимки ще бъде отворено в периода 1 – 7 
септември 2016 г., 24:00 ч. Източно европейско време (GMT + 3). Гласуването ще се извърши чрез Facebook 
страницата: www.facebook.com/bgrsipacbceu. Финалистите, чиито снимки получат най-голям брой 
"харесвания" в този период ще бъдат обявени за победители. 
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Един човек може да спечели само една награда във всички категории. Ако едно лице получи достатъчен брой 
гласове за спечелване на награда в повече от една категория, той / тя ще бъдат наградени за снимката, която е 
най-добре класирана. 
 
Награди: Трима победители ще бъдат избрани в рамките на всяка категория: на първо, второ и трето място. 
Всички спечелили снимки ще бъдат публикувани на интернет страницата и на Facebook страницата на 
Програмата. Награждаването ще се проведе по време на  честването на Деня на Европейското сътрудничество 
за 2016, който ще се проведе в Дупница, България, на 17 септември 2016 г. Победителите, които не могат да 
присъстват на тържеството в Дупница ще имат възможност да получат наградите си в офисите съвместен 
секретариат в София, България, или в Ниш, Сърбия. 
 
Приемане на правилата на конкурса: С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да бъдат приемат 
правилата на конкурса, включително гаранциите за авторско право върху снимките. 


