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Регламент за участие във фотоконкурса 

„Какво е да си на 20год. в моята страна” 

 

Член 1 Организация и срокове за провеждане и участие в конкурса 

Алианс франсез-Варна, сдружение с нестопанска цел, със седалище бул. Мария Луиза 

11, ет. 2, с офиси на ул. Преслав 69, П.К.690, Варна 9000, България, тел.052/ 63 13 25, 

факс: 052/ 60 35 53 организира първия етап на международния фотоконкурс, който се 

провежда от 19.07 до 1.09.2010. 

- Участиниците в конкурса трябва да изпратят до Алианс франсез-Варна две 

фотографии. 

- Алианс франсез-Варна, от своя страна, се задължава да изпрати двете снимки на 

излъчения си лауреат до Фондация Алианс франсез в Париж.  

- Победителят излъчен от Фондация Алианс франсез ще получи като награда 

едноседмично пътуване и престой в Париж.  

Настоящият регламент има за цел да уточни условията за участие.  

 

Член 2 Провеждане на конкурса  

Алианс франсез-Варна се ангажира да извърши първата селекция на фотографии на 

местно ниво и да състави свое собствено жури. 

Алианс франсез-Варна ще изпрати името и фотографиите на излъчения си лауреат до 

Фондация Алианс франсез в Париж.  

Фондация Алианс франсез ще избере посредством жури 40 творби, които ще бъдат 

изложени на обща изложба.  

Финалистът от конкурса ще бъде избран от Фондация Алианс франсез. 

Фотографии за участие в конкурса се изпращат по Интернет на e-mail: 

lpetkov@afvarna.org. 

Дати за провеждане на конкурса:  

2.1 Изпращане на творбите:  
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Единствено снимките изпратени на e-mail: lpetkov@afvarna.org от 19 юли до 25 август 

2010 ще бъдат включени за участие в конкурса. Заявки за участие след посочените дати 

няма да се взимат под внимание от организаторите.  

2.2 Дати за излъчване на лауреат от местно жури 

Преселекцията на местно ниво ще се осъществи в петък, 27 август 2010.  

Ако не възникнат форсмажорни обстоятелства, журито на местно ниво ще се събере 

между 27 август и 2 септември 2010 

2.3 Публикуване на резултатите от местния кръг:  

Ако не възникнат форсмажорни обстоятелства, резултати от местния кръг ще бъдат 

публикувани на www.afvarna.org след 2.09.2010. 

 

Член 3 Участници  

3.1 В конкурса могат да участват всички при условие, че не са професионални 

фотографи.  

3.2 Всеки участник има право да изпрати само 2 снимки.  

3.3 Участниците гарантират, че предложените от тях снимки са неиздавани досега 

(забранена е репродукцията на вече съществуващи творби) и че единствено те 

разполагат с авторските права за тези снимки.  

3.4 Участниците предостъпват на Фондация Алианс франсез правата за 

разпространение на предоставените снимки и публикуването им на сайта на 

Фондацията по време на конкурса.  

3.5 По отношение съдържанието на снимките, ето няколко съвета:  

- Поискайте съгласие от хората, който ще снимате  

- Имайте предвид, че репродукцията на съвременни и исторически здания може да 

бъде обект на авторски права.  

- Не заснемайте градски имоти, върху които има авторски права от трети лица  

- Не представяйте или заснемайте дизайнерски произведения като дрехи, мебели 

или маркови предмети 

- Забранено е представянето на марков алкохол или цигари или ситуация, която 

отразява консумацията на такива. 
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- Всяко записване и участие с непълни, грешни, изопачени или в противоречие с 

настоящия регламент данни няма да се зачита и взима под внимание от 

Фондация Алианс франсез и победителите няма да получат награда, като 

Фондацията не може да се подвежда под отговорност за това.  

- Всяко лъжливо твърдение от страна на участник в конкурса ще повлече неговото 

отстраняване, без Фондацията да се подвежда под отговорност за това.  

 

Член 4 Правила за участие  

4.1 Участието в конкурса е напълно безплатно  

4.2 Участниците могат да бъдат от различни възрастови групи  

4.3 Целта е да се заснеме младото поколение от дадена страна, като темата на 

конкурса е: „Какво е да си на 20 год. в моята страна”  

4.4 За участие в конкурса, подайте заявка в Алианс франсез-Варна.  

4.5 Всеки желаещ да участва трябва да изпрати 2 фотографии на тема : „Какво е да 

си на 20 год. в моята страна” , заедно с формуляр за записване в конкурса  преди 

27.08.2010.  

4.6 Всеки неточно и непълно попълнен формуляр ще бъде анулиран и няма да бъде 

включен в конкурса.  

 

Член 5 Излъчване на победителите и предоставяне на наградите : 

5.1 Излъченото от Алианс франсез-Варна жури, състоящо се от професионални 

фотографи и видни културни дейци ще посочи един лауреат и 19 финалисти 

избрани измежду всички участници, които са изпратили снимки на тема „ Какво е 

да си на 20год. в моята страна” преди 27.08.2010 год.. 

5.2 Журито ще вземе своето решение въз основа на долупосочените критерии:  

- Логика на проекта  

- Издържаност по отношение на предложената тема  

- Качество на фотографиите: кадриране, оригиналност, светлина, естетическа 

издържаност... 

 - Спазване на посочения брой снимки – 2 снимки на участник  
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5.3 Всички творби, достигнали до следващия тур след първоначалната преселекция ще 

бъдат предоставени на Фондация Алианс франсез 

5.4 Техническа специфика на фотографиите:  

а) В първия тур на преселекция, участникът трябва да изпрати 2 фотографии в 

ел.формат JPEG (.jpeg) с големина 1 МB и с резолюция 1500 x 2100 pixels et 72 DPI 

(max). 

б) За втория финален тур на конкурса, участниците трябва да предоставят ел.файлове 

във формат JPEG с резолюция 2300 x 3500 pixels и 300 DPI. 

в) окончателното отпечатване ще се извърши във формат 30 на 40см. или 11,8 x 15,7 

инча. 

5.5 Лауреатът и финалистите оторизират Алианс франсез-Варна да отпечатва и 

разпространява съдържанието на техните фотографии за целите на предвидените 

изложби и да промотират и рекламират техните произведения върху всякакъв тип 

рекламни материали по целия свят.  

 

Член 6 Награда  

6.1 Първа награда  

Двете снимки на лауреата финалист ще бъдат изпратени във Фондация Алианс франсез 

в Париж.  

6.2 Награди за първите 20 финалисти  

Двете фотографии на 20-те финалисти ще бъдат изложени в помещенията на 

Франкофонски център-Варна (Алианс франсез-Варна/ Френски институт-София, 

Представителство Варна) през м. септември 2010.  

Наградата не включва:  

- Всички допълнителни разходи от страна на победителите в конкурса.  

- Лични разходи като храна и придвижване във Франция  

6.3 Лауреатът, както и финалистите няма да получат парично възнаграждение за 

участието им в конкурса.  

6.4 Лауреатът и финалистите ще бъдат информирани по e-mail или по телефон 

(координати предоставени от самите участници в конкурса по време на записването 

им в него на сайта на Алианс франсез-Варна на www.afvarna.org).  

http://www.afvarna.org/
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6.5 Ако участниците са предоставили погрешни данни, които не позволяват те да бъдат 

информирани за постигнатия успех, те ще бъдат лишени от наградите и няма да 

могат да предяват оплакване по този повод.  

6.6 В случай, че лауреатът или финалистите не са в състояние да се възползват изцяло 

или частично от наградата си по каквито и да е било причини, те ще бъдат лишени 

от наградата си и няма да имат възможност да получат обезщетение.  

 

Член 8 Форсмажорни обстоятелства  

В случай на форсмажорни обстоятелства или в случай, че обстоятелствата го налагат, 

Алианс франсез-Варна си запазва правото да променя настоящия регламент, да 

променя или да анулира провеждането на конкурса.  

 

Член 9 Регламент  

Участието на всеки в този конкурс означава пълно съгласие с този регламент, 

включително и с всички поетапни и допълнителни изменения и допълнения. Всички 

спорни въпроси, свързани с интерпретирането и прилагането на настоящия регламент 

ще се решават от организатора.  

Този регламент може да бъде видян на сайта на Алианс франсез-Варна: 

www.afvarna.org, а регламента на Фондация Алианс франсез-Париж: www.fondation-

alliancefr.org.  

 

http://www.afvarna.org/
http://www.fondation-alliancefr.org/
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