
 

 

 

 

Званични правилник фотографског конкурса 2016 

Интеррег- ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија 

 
 

Организатор: Организатор такмичења је Заједнички секретаријат Интеррег- ИПА програма прекограничне 
сарадње Бугарска – Србија (у даљем тексу „Организатор“) у сарадњи са управљачким телом програма – 
Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске. 
 
Теме конкурса: 

1. Храна и кулинарне традиције прекограничног региона; 
2. Музика и плес  у прекограничном региону; 
3. Биолошка разноврсност прекограничног региона. 

 
Како да се пријавите: Шаљите ваше фотографије на имејл адресу: bgrsphoto@yahoo.com  

При слању фотографија напишите за коју категорију се пријављујете и контакт телефон. Ако шаљете више 
фотографија великог формата препоручујемо да користите неку од онлајн платформи за дељење података, 
као што је Dropbox. 
 
Допустивост: 

 Фотографије треба да буде направљене у пограничној области Бугарска-Србија, укључујући: 
 Области у Бугарској: Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил; 
 Окрузи у Србији: Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски. 

 Фотографије морају бити у електронском формату: JPEG, минималне ширине 800 пиксела. 
Фотографије могу бити дигитално обрађене, укључујући употребу филтера. Међутим, сваки фајл треба 
да буде сачињен од само једне фотографије. Фотографије које садрже додатне елементе (текст, 
водени знак, итд.) као и колажи ће бити одбачени из такмичења; 

 Фотографије које су увредљивог, клеветничког или непристојног карактера, и/или откривају 
непотребне личне податке ће бити одбачене из такмичења; 

 Сваки учесник може послати неограничен број фотографија; 

 Не морате бити професионални фотограф да бисте учествовали у такмичењу. 

Ауторска права: Све фотографије морају бити оригиналне и учесник мора да буде једини власник ауторских 
права. Учешћем у конкурсу учесници задржавају пуну права над својим фотографијама али такође дају 
организатору сва права да објављује и изложи послате фотографије. 
 
Рок за пријављивање: Фотографије можете слати у периоду од 28. Јула до 28. Августа 2016, 24:00 часова по 
Источно Европском летњем рачунању времена (GMT+3). 
 
Избор победника: Жири састављен од експерата програма ће изабрати финалисте и објавити их на Фејсбук 
страници програма. Јавно гласање ће бити отворено од 1. до 7. Септембра 2016., 24:00 часова по Источно 
Европском летњем рачунању времена (GMT+3), на Фејсбук страници програма: 
www.facebook.com/bgrsipacbceu. Финалисти који добију највише „лајкова“ у том периоду ће бити објављени 
за победнике. 
 
Један учесник може добити само једну награду. Ако једна особа добије довољно лајкова за више од једне 
награде, он/а ће добити само једну награду, за фотографију која је најбоље класирана. 

 
Награде: Три победника ће бити изабрани у оквиру сваке теме: прво, друго и треће место. Све победничке 
фотографије ће бити објављене на Фејсбук и интернет страници програма. Додела награда ће се одржати у 
оквиру прославе Европског дана сарадње 2016, 17. септембра у граду Дупница, Бугарска.  
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Победници који нису у могућности да присуствују прослави ће моћи да подигну своје награде у 
канцеларијама Заједничког секретаријата у Софији и Нишу.  
 
Прихватање правила конкурса: Учешћем у конкурсу, учесници се слажу да ће поштовати сва правила 
конкурса, укључујући и правила у вези ауторских права. 


