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ПРАВИЛА 

“СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” е конкурс, организиран за първа 
година от Сдружение “Горнооряховски младежки парламент”, под 
патронажа на евродепутата Ева Паунова, в подкрепа на любителите 
фотографи на град Горна Оряховица, които искат да покажат иновативно 
мислене, творчески талант и да популяризират своите фотографии. 

Ще се радваме да вземат участие всички, които са провокирани от темата и 
от желанието си да бъдат художници, чрез обектива на своя фотоапарат на 
иновативно мислене и нетрадиционна идея, оставяща следа в бъдещото 
поколение чрез оригинален фотос. Получените снимки ще бъдат 
отпечатани с помощта на Ева Паунова и ще участват през месец март 2017 в 
изложба за да покажат новото младежко мислене в местната общност.  

Приканваме всички любители на снимането да проучат историята на нашия 
град и да направят иновативно предложение според тяхното 
нетрадиционно мислене в отговор на въпроса: "Какво може да бъде 
символ?" Да се потопим заедно в художествената фотография, да снимаме 
чрез нашите надежди, настроения и чувства красотата на Горна Оряховица 
и на човешките взаимоотношения. Очакваме Ви! 

 

1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
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 Участниците в конкурса се разделят на две възрастови групи, на възраст 
до 24 и над 25 години. 

 

1.1 Авторско право 

 Изпратените фотографии трябва да бъдат оригинални произведения, 
чийто автор е участникът. 

 При изпращане на свои фотографии, участникът заявява, че: 

o творбата е негова собственост 

o авторското право или което и да е право на интелектуална 
собственост не принадлежи на трето лице 

o представената творба не нарушава авторските права или 
правата на интелектуална собственост на трето лице. 

 

 Участникът предоставя на Сдружение “Горнооряховски младежки 
парламент” правото да ползва безплатно представената фотография с 
нетърговска цел, на сайта и на профилите на Сдружение 
“Горнооряховски младежки парламент” в социалните мрежи, както и 
на изложба за участниците на конкурса “СИМВОЛИТЕ НА ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА”. 

 Участникът остава собственик на авторското право на 
представената(ите) творба(и). 

 Авторът на снимката ще бъде указан по подходящ начин всеки път, 
когато снимката е възпроизведена или представена публично от 
Сдружение “Горнооряховски младежки парламент”.  

 

2. СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Конкурсът започва на 1 декември 2016 г. и ще приключи на 24 март 2017 г. 
(включително). Имената на участниците с най-сполучливи снимки, според 
журито и избраните за участие в изложбата ще бъдат обявени след 
приключването на конкурса. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Участникът може да изпрати своите материали, като приложен файл на 
електронен адрес: simvolite.na.gorna.orqhovitsa@gmail.com или на хартиен 
носител на адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. “Славянска” №15 Б, ет.3. 
При изпращане на кандидатурата, участникът трябва да се увери, че в нея 
се съдържа неговото пълното име, възраст, валиден електронен адрес и 
телефонен номер, чрез който може да бъде осъществен контакт. 
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4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СНИМКИТЕ 

 Всеки участник може да изпрати до 3 броя снимки във всеки от 
разделите: чернобяла или цветна фотография 

 Фотографиите трябва да отговарят на темата на конкурса. 

 Снимките могат да бъдат изпратени по два начина: 
o В дигитален формат, като минималният размер в .jpg формат е 

3000 пиксела на по-дългата страна, а размера на файла не трябва да 
надхвърля 20 МB. 

o Копирани на хартиен носител на адрес, с минимален размер е 
20Х30 см и по-големи. 

 

 Снимките могат да бъдат придружавани от кратки авторски текстове, 
разказващи интересни истории за обекта(ите). 
 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Всички лични данни, предоставени на Сдружение “Горнооряховски 
младежки парламент” от участника, по време на процедурата по подбор се 
обработват единствено за целите на настоящия конкурс.  

 

6. КОМИСИЯ ПО ПОДБОР 

Конкурсът ще се оценява в двата раздела - чернобяла и цветна фотография 
и в двете възрастови групи до 24 и над 25 години, от пет членно жури. 

 

7. НАГРАДА 

Награден фонд - 400лв. Победителите в двата раздела и двете възрастови 
групи ще бъдат уведомени на посочените от тях електронна поща или 
телефон, след края на конкурса. В случай, че връзката не може да се 
осъществи поради грешно посочени данни, които победителите са 
оставили за контакт, организаторът не носи отговорност. 

 

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

Сдружение “Горнооряховски младежки парламент” отклонява всякаква 
отговорност относно съдържанието на изпратените за участие снимки. 
Отговорност за нарушаването на правата на трети страни носи единствено 
участникът. 



При никакви обстоятелства Сдружение “Горнооряховски младежки 
парламент” не може да носи отговорност за преки или непреки щети, които 
произтичат от участието в настоящия конкурс. 

Ако проектът се забави, отмени или прекъсне, частично или изцяло, по 
причини, независещи от Сдружение “Горнооряховски младежки 
парламент”, последният не носи по какъвто и да е било начин отговорност 
за това. 

 

9. РАЗНИ 

Всички участници, изпратили свои фотографии и въвели данните си за 
участие в конкурса, се съгласяват с настоящите правила.  

Сдружение “Горнооряховски младежки парламент” си запазва правото да 
отхвърли заявка за участие, която не съответства на настоящите правила, 
или в случай че изпратената творба нарушава правата на трети страни, или 
е с нецензурен характер. 

Организаторите си запазва правото да прави промени в настоящите 
правила. 

 

За допълнителна информация може да се свързвате на тел: 0889 610 747 
(Михаела Трънкова) и 0888 803 556 (Георги Ангелов) 


