
 
 

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

     

ОБЯВЯВА  ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА 

    „СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”, 

  ПОСВЕТЕН НА  

           145 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ГРАД 

 

ЦЕЛИ: 

 Да се покаже една различна гледна точка към град Горна Оряховица. 

 Да се преоткрият, преосмислят творчески и популяризират символите 

на града. 

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА УЧАСТИЕ:  

 Без възрастови ограничения за участие в конкурса. 

 Всеки участник има право да се включи във фотоконкурса с до 3 свои 

кадъра - цветни и/или черно-бели. 

 Изображенията трябва да са в дигитален - JPEG формат. 

 Големината на изображението трябва да бъде минимум 3 000 пиксела 

по дългата страна. 

 Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в 

конкурса снимки, които нямат необходимите технически и сюжетни 

качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с 

общоприетите морални норми. Не се приемат за участие: 

- снимки, които не са авторски; 

- снимки с лошо качество; 

- снимки с дати, Copyrights, воден знак, текстове по снимката 

(рамкирането на снимка не е препоръчително, освен ако не допълва идеята 

на автора). 

 С изпращането на снимките, участникът приема изикванията за 

участие и допълнителните условия на конкурса. 

 

 

 



 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, 

направени от тях самите и върху които имат авторски права. 

Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта 

на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. 

За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в 

текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не 

бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети 

лица. 

 Участниците в конкурса гарантират, че са носители на авторските 

права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождават 

организаторите на фотоконкурса от всякакви претенции на трети лица, 

свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса. 

 Фотографиите трябва да отговарят на темата на конкурса. 

 Ако на фотографията има заснети хора, организаторите приемат акта 

на нейното изпращане като декларация на участника, че те са съгласни на 

публикации с тяхното изображение. 

 Всички снимки, участващи в конкурса, остават собственост на техния 

автор, но организаторите имат право да ги използват и публикуват заедно с 

имената на техните автори.  

 С предоставянето на фотографското изображение, участникът 

предоставя на организаторите на конкурса по отношение на същото 

изключителното право за използване на изображението, както и 

възпроизвеждане на изображението; разпространение на неограничен брой 

екземпляри от изображението. 

 Авторите на творбите,  дават съгласието си и приемат да отстъпят 

права на произведенията си единствено и само за: 

- организиране и медийно отразяване на фотоизложба - конкурс 

„СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”; 

- участие в ретроспективни изложби, публикации, албуми, каталози и други 

носители на „СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”; 

- реклама на туризма, местните обичаи и култура на региона; 

- архивирането им във фонда на конкурса, съхраняващ се в ХГ „Недялко 

Каранешев”. 

 За отстъпените права Организаторът не дължи възнаграждение на 

Участника. 

 



 
 

 Липсата на собственоръчно подписана Декларация 

(Declaration2015.doc) ще възпрепятства участието в конкурса „СИМВОЛИТЕ 

НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”. Декларацията се попълва от всички участници в 

конкурса. 

ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИ ЗА УЧАСТИЕ : 

    Снимките за участие в конкурса и точна информация за автора (трите 

имена, възраст, телефон, e-mail и адрес за контакт) се изпращат по 

електронната поща на адрес: fotokonkurs@g-oryahovica.org. За повече 

информация – тел.: 0618/ 2 34 56, GSM: 087 777 0713 – Елеонора Маркова-

Минкова - уредник в ХГ „Недялко Каранешев”. 

    Снимките могат да бъдат придружавани от кратки авторски текстове, 

разказващи интересни истории за обекта/ите. 

СРОК:   

    Краен срок за изпращане на кадрите:  31 август 2015 г. 

    Получени след указания краен срок кадри, не участват в конкурса. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

      - интерпретация на темата; 

      - оригиналност на творбата; 

      - способност да се ангажира вниманието на зрителя; 

      - художествено-естетическо въздействие. 

 

НАГРАДИ: 

 Първа награда: 400 лв. 

 Втора награда:  200 лв. 

 Трета награда:  100 лв. 

 Специална награда за любим кадър от онлайн гласуване във 

фейсбук-страница на събитието. 

 Специална награда за най-млад фотограф, допуснат до участие в 

изложбата. 

    Организаторите си запазват правото да учредят и други награди в 

зависимост от обстоятелствата.  

    Наградите ще бъдат присъдени от  жури със съответните компетенции. 

Оценяването ще се извърши чрез точкова система от 1 до 10 за всяка творба, 

независимо, от всеки член на журито. Резултатите се получават като 

аритметичен сбор от съответните оценки на членовете на журито. При равен 

брой точки оценката на Председателя на журито има приоритет. 
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    След приключване на конкурса, в салона на ХГ „Недялко Каранешев” за 

изложба ще бъдат допуснати до 60 снимки. Авторите, чийто творби са 

номинирани, ще бъдат информирани на посочения от тях e-mail за контакт.  

    Снимките за изложбата в ХГ „Недялко Каранешев” ще бъдат отпечатани 

от организаторите.  

    Всички снимки, взели участие в конкурса и отговарящи на критериите за 

участие, ще бъдат публикувани и във фейсбук-страница на събитието 

„СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”, чрез която в рамките на 14 дни 

след приключване на конкурса ще се проведе онлайн гласуване за любим 

кадър. Фотосът, събрал най-много гласове, ще получи специална награда. 

    Всички творби, качени на фейсбук-страницата на събитието и одобрени 

за участие във фотоконкурса, ще бъдат публикувани на сайта:  

www.g-oryahovica.org. 

   Победителите в конкурса „СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ще 

бъдат уведомени допълнително за мястото и часа на церемонията по 

награждаването. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ: 

   Парични и предметни награди се получават в момента на откриване на 

изложбата. Неполучени парични награди в момента на откриването могат да 

се получат по банков път на посочена банкова сметка от автора или чрез 

пощенски запис/куриер за сметка на получателя. 

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ : 

    Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в 

съгласие със Закона за защита на личните данни.  
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