
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, ул. „Възраждане” № 1, ет. 2, тел.: 0619 / 2-20-55 

 
РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:   

„ОБИЧАМ ТЕ, МОЙ РОДЕН КРАЙ!”  
   

І. Организатори на конкурса: 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни при Община Лясковец.  

  ІІ. Период на провеждане конкурса – от 21.05.2018 г. до 15.06.2018 г. включително. 

  ІІІ. Териториален обхват – Територията на Община Лясковец. 

ІV. Категории: Конкурсът  има за цел да покаже и да се популяризира красотата и 
природните забележителности на родния ни край: 

Първа категория – “Природни забележителности”.  

Втора категория – “Културни забележителности”. 

V. Условия за участие: 

Право на участие имат всички ученици на територията на община Лясковец, без 
ограничения във възрастта. Под участник се разбира лицето, което изпраща снимка. 

Фотографиите трябва да са авторски. Няма изисквания да са направени специално за 
конкурса. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна 
отговорност. 

Участниците във фотоконкурса е необходимо да се запознаят предварително 
с Регламента на конкурса.  

   VІ. Съгласие с регламента: 

Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в 
конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки. 

  VІІ. Защита на личните данни: 

Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните 
автори.  

Личните данни на участниците – телефони и имейли адреси – няма да бъдат 
публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на 
участниците за мястото на награждаване. 

Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го 
изисква закона. 

Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и 
правата организаторите да ги използват по следния начин:  

• Да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да бъдат включени в 
изложбата, с която ще завърши конкурсът, както и да бъдат използвани в публикации, 
свързани с изявата.  

• Наградените участници освобождават организаторите на конкурса от всякакви 
претенции, свързани с използването на творбите им, а спрямо евентуалното използване 
на творби на ненаградени участници ще се прилага Законът за авторското право и 
сродните му права. 



VІІІ.  Технически изисквания към фотографиите: 

Приемат се до 3 броя, цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат не 
по-големи от 5 MB. 

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и 
контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.  

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или 
съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, 
които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват 
умения на автора да работи с фотообработващи програми. 

Фотографиите се приемат на e-mail: obshtina@lyaskovets.net 

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или 
непълна информация за участие.  

Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната 
информация: 

• заглавие на снимката; 
• име на автора фотограф; 

• текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака); 

• година на заснемане; 
• за участници до 18 г. - възраст и име на родител/настойник; 

• телефон за връзка. 

ІХ. Класиране. 

Снимките ще бъдат оценявани от петчленно жури, включващо представители на Община 
Лясковец, фотографи и художници.. 

Снимките ще бъдат оценени от петчленна комисия по следните критерии: 

• тематичност (до колко снимката отговаря на зададената тема), 

• художественост (композиция, цветове и пр.), 

• техничност (качество на изображението, подход при заснемането, оригиналност), 

Оценяването ще бъде извършено по скалата от 1 до 10, като най-високата оценка е 10, а най-
ниската 1. 

Х. Календар: 

• Краен срок за получаване на творбите - 24:00 часа на 17 юни 2018 г. 

• Журиране на конкурса -  18 юни 2018 г., когато ще се обобщят получените снимки и 
ще се извърши оценяването от комисията. Резултатите ще се обявят на официалната 
интернет страницата на Община Лясковец. 

• Откриване на изложбата 21 юни 2018 г. от 18:00 ч. в Музея на гурбетчийското 
градинарство - гр. Лясковец. 

• Победителите във всяка категория и поощрените фотографии ще бъдат наградени на 
21.06.2018 г. в Музея на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец.  

 

 

 



ХІ. Награди. 

Победителите в отделните категории ще получат парична награда: 

• за първо място - 50 лв. 

• второ място - 30 лв. 

• трето място - 20 лв. 

Всеки автор, който бъде допуснат до  финалната  изложба ще получи грамота. 
Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите и 
могат да бъдат използвани в рекламни и образователни материали, кампании и други. 

  ХІІ. Други изисквания: 

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на 
решение от страна на Журито. 


