
 
 

 

 

Европейска седмица на мобилността София 2016 

„Умно придвижване. Силна икономика.” 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС  

 

 

 

ТЕМА  
Във връзка с ежегодното провеждане на Европейската седмица на мобилността в периода от 

16 до 22 септември, “Център за градска мобилност” с подкрепата ЕАД на Столична oбщина  

организира фотоконкурс на тема: „Умно придвижване”. 

Целта на конкурса е участниците да покажат чрез своя обектив модели на поведение, които 

да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално насочени към 

намаляване на замърсяването на градската среда от автомобилния транспорт, както и да се 

акцентира върху наличните възможности за транспорт и възможност за избор на правилния 

начин на придвижване в градска среда (обществен транспорт, велосипеди, скейтборд, 

тротинетки, ролери, пешеходни турове). 

Различният поглед върху заобикалящата ни среда ще помогне за преоткриването на 

алтернативните начини на придвижване в град София. 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
Конкурсът е отворен и право на участие имат лица над 16 годишна възраст. Лица, 

ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или 

попечители, което се отразява във формуляра за участие.  

 

ИЗИСКВАНИЯ  
Всеки участник може да участва с до три фотографии, които отразяват възможности за 

алтернативни начини на придвижване в градска среда (обществен транспорт, велосипеди, 

скейтборд, тротинетки, ролери, пешеходни турове), както и обекти и събития, които се 

провеждат в рамките на Европейската седмица на мобилността в периода 16 – 22 септември 

2016. 

 

За участие в конкурса е необходимо фотографиите да бъдат придружени от попълнени 

формуляр за участие и декларация за авторски права, приложени към настоящия регламент.  

 

Във формуляра за участие е необходимо участниците да посочат заглавие/ послание на 

снимката и мястото, на което е заснета. 

 

Технически изисквания: Фотографиите могат да бъдат цветни или черно – бели. Трябва да 



бъдат изпратени на електронен носител (във формат JPEG, с минимален размер 1,5 MB 

(2048/3088 ppi, 300 dpi). Не се допуска рамка, дата и подпис на автора. Организаторите си 

запазват правото да не допускат до участие в конкурса фотографии, които са: без 

необходимите технически качества или в противоречие с общоприетите морални норми. До 

участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна 

информация или липсващи документи.  

 

ОЦЕНЯВАНЕ  
Оценяването ще се осъществи от експертно жури. Критериите за оценка са: принадлежност 

към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.  

 

НАГРАДЕН ФОНД  
Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място, ще получи таблет SMART 

TAB, любезно предоставен от TELENOR 

 

Поощрителна награда: Външно резервно захранване за телефон и таблет, любезно 

предоставен от ЧЕЗ България 

 

 

ПРИДРУЖАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ  
Фотографиите, придружени от формуляра за участие и декларация за авторски права 

/подписани и сканирани/, се изпращат на e-mail: fotokonkurs@sofiatraffic.bg 

 

Срокът за получаване на фотографиите е 25 -ти септември включително. 

 

Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на „Център за градска мобилност“ 

ЕАД www.sofiatraffic.bg и на Фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/sofiaurbanmobilitycentre/?fref=ts  

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА  
Всеки може да участва с до 3 фотографии, изпратени в рамките на посочения срок, 

придружени от попълнен формуляр за участие и декларация за авторски права. За 

участниците от 16 до 18 годишна възраст се изисква съгласие от страна на родители 

/попечители, което задължително се отбелязва във формуляра за участие, както и в 

декларацията за авторските права. Фотографиите трябва да отговарят на темата на конкурса и 

да са с необходимото фотографско качество.  Фотографиите трябва да бъдат авторски, а не 

създадени в съавторство. За тази цел участникът в конкурса попълва и подписва декларация, 

че е носител на авторските права на фотографията, с която участва и че носи цялата 

отговорност, включително финансова за претенциите на трети лица като автори на 

фотографиите. С попълването на декларацията за авторско право участникът във 

фотоконкурса дава и изричното си съгласие изпратените от него фотографии да бъдат 

използвани в дейността на Столична община и „Център за градска мобилност“ - ЕАД  при 

изготвяне на рекламни и информационни материали, включване в изложби и презентации и 

т.н., без да предявява допълнителни претенции. Участниците дават съгласието си 

организаторът да публикува имената им като автори на снимките. Наградата е лична и не 

може да се преотстъпва на трето лице. Не се предоставя паричната равностойност на 

спечелената награда.  

 

ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА  
С изпращането на фотографиите и попълнените коректно формуляр за участие и декларация 

за авторски права, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го 

приемат.  
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