
 

 

                                                           

Проектът „Беласица отвъд граници“ е съфинансиран от Немската федерална 
фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU). 

 

Покана за участие 

НЕВЕРОЯТНАТА БЕЛАСИЦА  

Фотоконкурс 

 



 

С настоящата покана обявяваме фотоконкурса „Невероятната Беласица“ в рамките на проект 
„Беласица отвъд граници” за открит. 
В конкурса може да се включи всеки като изпрати свои снимки в периода 1 септември – 30 
октомври 2013 г. 
 

Основна цел и очаквани резултати 

• Основаната цел на конкурса е да бъдат избрани снимки, които представят красотата на 
планината Беласица, разположена на територията на три държави (България, Гърция и 
Македония) – нейната природа, хора и култура. 

• Най-добрите 45 снимки ще бъдат използвани за създаването на пътуваща изложба, 
популяризираща Беласица като екотуристическа дестинация. 

• Някои от най-добрите 45 снимки ще бъдат използвани също за създаването на имидж 
брошура и на информационни табла. 

• Най-добрите 45 снимки ще бъдат публикувани на интернет портала 
www.belasitsa.com. 

 

Кой може да участва? 

• Любители или професионални фотографи. 

• Представители на организациите, изпълняващи проекта, могат да участват, но не могат 
да бъдат класирани на места от 1во до 3то и не могат да получават награди. 

 

Общи правила 

• Снимки в конкурса се приемат в три основни категории: Природа, Хора и Култура. 
Категорията, в която участва всяка снимка, трябва да е описана във формата за 
участие, която е прикачена към настоящата покана. 

• Всеки фотограф може да участва в конкурса с не повече от общо 6 различни снимки, 
независимо в коя и колко категории. Ако някой участник предостави повече от 6 
снимки, само първите 6 ще бъдат отчетени като редовно подадени и ще вземат участие 
в конкурса. 

 

Как да участвам? 

• Снимки за участие в конкурса се приемат само в електронен формат. 

• Е-mail за приемане на снимки: vladimir.milushev@biodiversity.bg. 

• В случай че размерът на снимките е по-голям от 15 MB, моля изпращайте ги в отделни 
писма или посредством интернет базиран сървър. 

• Името на всяка снимка трябва да е изписано с латински букви. 



 

• Името на всяка снимка трябва да съдържа името на автора и заглавието на снимката по 
следния образец: Име_Фамия_Заглавие.jpg 

• Електронното писмо, с което се изпращат снимките, трябва да съдържа и попълнена 
формата за участие, която е прикачена към настоящата покана. 

• Краен срок за приемане на снимки: 30 октомври 2013 г. 

 

Изисквания към снимките 

• Снимките трябва да са в електронен формат. 

• Няма да се приемат снимки на хартиен носител или филмова лента. 

• Минималният размер на всяка снимка трябва да е не по-малко от 6 мегапиксела 
(приблизително 2832x2128 пиксела). 

• Всички дигитални снимки трябва да са в един от следните формати: JPEG(JPG) или 
TIFF. 

• Всяка снимка, в своята цялост, трябва да е изцяло дело на автора. 

• Чрез участието си в конкурса всеки автор гарантира, че подадените снимки са негова 
оригинална работа, че няма нарушени авторски, търговски, морални или други права. 
Както и че никое физическо лице, организация или компания няма правни основания 
да предявява каквито и да е искове по отношение на предоставените снимки. 

• До участие в конкурса не се допускат обработени фото изображения (снимки). За 
обработване на изображения в този смисъл не се считат: изрязване на част от 
изображение, промяна на ориентацията на изображението, корекции на яркостта, 
контраста, рязкостта или белия и цветовия баланс на изображението, както и 
трансформирането на цветни снимки в чернобели. 

 

Оценяване на снимките 

Оценяването на получените снимки ще бъде извършено от комисия, състояща се от поне 5 
члена на екипа на проекта. Най-добрите 45 снимки ще бъдат избрани въз основа на следните 
критерии: 

1. Представителност за района на Беласица. Основната тема на снимките трябва да бъде 
планината Беласица. Допуска се и някои от изображенията да представят съседните 
територии (езеро Керкини, езеро Дойран, Моноспитовко блато и други); 

2. Привлекателсност; 

3. Творчество; 

4. Композиция и качество на изображението. 

По три печеливши снимки ще избрани за всяка от категориите, включени в конкурса – 
Природа, Хора и Култура. 



 

Победителите ще бъдат обявени не по-късно от 15 ноември 2013 г. и ще бъдат уведомени 
по електронна поща. 

Важни дати 

• Период за подаване на снимки: 1 септември – 30 октомври 2013 г. 

• Обявяване на победителите: 15 ноември 2013 г. 

 

Пълномощия 

С участието си в конкурса всеки участник предоставя неотменими, постоянни пълномощия на 
партньорите по проекта да възпроизвеждат, разпространяват, показват, обработват и 
използват по друг начин предоставените снимки за целите на настоящия конкурс и 
представянето на Беласица в каквато и да е медия или други информационни канали, 
включващи, но не ограничени само до: изложба, популяризираща Беласица като 
екотуристическа дестинация, изработване на имидж брошура и информационни табла и др. 

На организациите партньори по проекта няма да се налага да заплащат допълнителни 
хонорари или изискват одобрение от автора във връзка с така употреба на предоставените 
снимки. 

 

Списък с победителите 

Имената на победителите ще бъдат съобщени на www.belasitsa.com след 15 ноември 2013 г. 

 

Награди 

Авторите на снимките, класирани на първите три места във всяка категория, ще получат 
награди – удобни планински раници, книги, карти, тениски. Спечелите първо място във всяка 
категория ще получат и допълнителни награди изненада. 

 

Поверителност на личните данни на участниците 

Участниците се съгласяват, че лични данни под формата на име и адрес (само държава и 
населено място) могат да бъдат използвани и разпространявани за целите на настоящия 
конкурс или други цели, описани в настоящият документ. 

 

Допълнителни бележки 

Фотоконкурсът „Невероятната Беласица“ се организира в рамките на проект „Беласица отвъд 
граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция 
Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” – Гърция, Екологично 
сдружение „Планетум” – Македония и фондация Евронатур – Германия и е съфинансиран от 
Немската федерална фондация за околна среда (DBU). 


