РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
4 октомври 2019 г.

Общи условия
за фотоконкурс на МОСВ „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“
Фотоконкурсът се организира от Министерство на околната среда и водите. Темата на
фотоконкурса е „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“. Целта на конкурса е да даде възможност на
талантливи хора, вдъхновени от красотата на българската природа, да покажат своите
способности и да изразят своята любов и респект към уникалните природни богатства,
забележителности и биоразнообразието на Родината в различните сезони. Фотографиите,
които бъдат класирани като победители, ще станат част от годишния календар на МОСВ и ще
бъдат експонирани в сградата на министерството през 2020 г.
1. Участници
1.1. Право на участие във фотоконкурса имат всички фотографи – професионалисти и
любители, без ограничения във възрастта.
1.2. Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието
на техните родители или законни настойници.
1.3. Във фотоконкурса не могат да участват автори, които са служители на МОСВ, или са
членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на
конкурса.
2. Избор на номинирани
2.1. Номинираните фотографии се избират от жури, включващо представители на МОСВ,
както и от онлайн публиката.
2.2. Очакванията към фотографиите са те да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса и да
въздействат емоционално.
3. Избор на победители
3.1. Фотографиите победители се избират от журито на конкурса.
3.2. След гласуване на членовете на журито председателят посочва снимки, победители в
категориите: „Пролет“, „Лято“, „Есен“ и „Зима“ съответно с Първо, Второ и Трето място.
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4. Авторски права
4.1. Авторските права са притежание на фотографите.
4.2. 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 участникът, чието име е записано в текста
на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса и/или с текста на файловете. Снимките
не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
Организаторът не носи отговорност в случай на претенция на трето лице относно авторството
на изпратените фотографии.
4.3. Изпращайки фотографии за участие в конкурса и изложбата, участниците се съгласяват,
че организаторите имат право да използват безвъзмездно фотографиите, като организаторите
имат право: да ги публикуват в електронен формат, във фейсбук или на хартия;
организаторите да ги използват в информационни, рекламни и други презентационни
материали за нуждите и целите на МОСВ; да бъдат използвани в медийни публикации, както
и за реклама и представяне на фотоконкурса и дейността на МОСВ; като навсякъде се посочва
името на автора. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции
на трети лица, свързани с използване на творбата за целите на конкурса.
4.4. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети
лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за
публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на МОСВ.
5. Съхранение на лични данни
5.1. С приемането на настоящите правила участниците дават съгласието си и предоставят
доброволно личните си данни (имена, телефон, електронен адрес, данни за
родител/настойник и други) за цели, свързани с организацията и провеждането на конкурса,
както и получаването на наградата.
5.2. Предоставените лични данни ще служат за целите, организацията и провеждането на
конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за
идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
5.3. Участникът дава съгласието си МОСВ да използва неговото/нейното име в публичните
съобщения, свързани със фотоконкурса, както да посочва имената на участника при
използване, отпечатване, публикуване или друго разпространение на фотографиите,
осъществено при условията на настоящите общи условия.
6. Приемане на правилата на конкурса
6.1. С изпращане на снимков материал за участие във фотоконкурса участниците автоматично
декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
7. Отказ от правилата на конкурса
7.1. До 23:59 ч. на 25 октомври 2019 г. с изпращане на писмо до организатора на
фотоконкурса на електронен адрес moew@moew.government.bg всеки участник може да
анулира/откаже своята заявка/регистрация за участие в конкурса.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършеното
анулиране/отказ от неговата заявка/регистрация за участие във фотоконкурса. Всичко
предоставено от участника – лични данни и снимков материал, ще бъде незабавно унищожено
от страна на организаторите.
8. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на
конкретно решение от страна на организатора и журито.

