
 

 

 

 

 

Регламент за участие във фотоконкурса  

“Нашият климат - в извънредно положение” 
 

 

 

 

Член 1. Организация и провеждане на конкурса  

 

Алианс франсез-Варна организира  от  30 септември 2014 г. до 8 декември 

2014г. международния фотоконкурс “Нашият климат - в извънредно 

положение”, лансиран от Фондацията Алианс Франсез в Париж. 

Участниците в конкурса трябва да представят творби, отразяващи въпросите, 

които се поставят относно климата в България, както и реалните или 

установени климатични промени, относно последиците, които произтичат в 

живота на хората и решенията, обществени или лични, които в нашата страна 

се взимат или се замислят за борба с негативните последици от тези промени. 

 

Член 2. Условия за участие:  

 

2.1 Участието в конкурса е напълно безплатно  

 

2.2 Участниците могат да бъдат от различни възрастови групи, но трябва да 

са пълнолетни(18+) 

 

2.3 Всеки желаещ да участва, трябва да изпрати 2 фотографии на тема 

“Нашият климат - в извънредно положение”, заедно с попълнен формуляр 

за участие в конкурса до 8 декември 2014г. на ел. адрес : 

cfvarnaconcours@gmail.com. 

 

2.4 Всеки неточно и непълно попълнен формуляр ще бъде анулиран и няма 

да бъде включен в конкурса, без Алианс франсез-Варна и  Фондация Алианс 

франсез в Париж да се подвеждат под отговорност за това.  

 

https://profiles.google.com/?hl=bg


 

2.5. В конкурса могат да участват любители фотографи, навършили 

пълнолетие, за които фотографията не е основно занятие. 

 

2.6. Всеки участник има право да изпрати само 2 снимки.  

 

2.7. С включване в конкурса участниците гарантират, че предложените от тях 

фотографии са неиздавани досега (забранена е репродукцията на вече 

съществуващи творби) и че единствено те разполагат с авторските права за 

тези творби. Всеки участник носи отговорност за авторските права над 

творбите, с които участва в конкурса. 

 

Конкурсът се провежда на три нива:  

 

- Местно ниво:  всички сдружения Алианс франсез по света могат да 

участват в международния фотоконкурс, като съставят свое собствено 

жури, което да избере лауреат сред участниците от региона на 

съответния Алианс. Всички лауреати от различните представителства 

на Алианс Франсез по света участват в следващия етап на конкурса.  

 

- Международно ниво: този етап от конкурса се провежда от Фондация 

Алианс франсез и е с международен характер. Журито на Фондацията 

класира 40 най-добри творби, които участват в обща изложба.  

 

- Последен етап:  излъчване на лауреат от конкурса избран от журито на  

Фондация Алианс франсез в Париж. 

 

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

фотографии.  

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

фотографии на излъчения лауреат  до Фондация Алианс франсез в Париж, за 

участие на класирания кандидат в конкурса на световно ниво.   

 

Победителят, излъчен от Фондация Алианс франсез ще спечели  ПЪТУВАНЕ 

И ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ в Париж. 

 

Настоящият регламент има за цел да уточни сроковете,  правилата и 

условията за участие, като тяхното неспазване води до анулиране  на 

кандидатурата. 



 

 

 

 

 Член 4. Срокове: 

 

4.1. Изпращане на творбите:  

 

Единствено творбите изпратени на e-mail:  cfvarnaconcours@gmail.com от  30 

септември 2014г.  до 8 декември 2014г.  ще могат да участват в конкурса. 

 

 4.2. Дати за излъчване на лауреат от местно жури: 

 

 Преселекцията на местно ниво ще се осъществи на 16 декември 2014г.  

 

4.3. Публикуване на резултатите от местния кръг:  

 

Ако не възникнат форсмажорни обстоятелства, резултатите от местния кръг 

ще бъдат публикувани на www.afvarna.org до 23 декември 2014. 

 

 Член 5. Класиране на участниците на местно ниво :  

 

5.1. Журито сформирано от Алианс франсез-Варна, състоящо се от 

професионални фотографи и видни културни дейци ще посочи един лауреат,  

спазвайки условията, правилата и сроковете описани в настояшия регламент.  

  

5.2. Журито ще вземе своето решение въз основа на долупосочените 

критерии: 

 

- Замисъл на проекта  

- Издържаност по отношение на предложената тема  

- Качество на фотографиите: кадриране, оригиналност, използване на 

светлина, естетически качества ... 

- Спазване на посочения брой снимки – 2 снимки на участник 

- Спазване на посочената техническа специфика (чл.6)  

 

 5.3. Двете фотографии, класирани от журито на Алианс Франсез- Варна ще 

бъдат предоставени на Фондация Алианс франсез в Париж, за да участват в 

конкурса на световно ниво. 

https://profiles.google.com/?hl=bg


 

 

 

6.Техническа специфика на фотографиите:  

 

6.1.Участниците трябва да предоставят ел.файлове във формат TIFF или 

евентуално JPEG с резолюция 300 DPI. 

 

6.2.С двете фотографии, всеки участник ще трябва да изпрати следната 

информация (да се попълни във формуляра за участие) : 

 

- Технически параметри на използвания фотоапарат 

- Скорост 

- Бленда 

- В случай, че е използвана лента (марка, число Izo)  

 

7. Авторски права над участвалите фотографии: 

 

7.1. Лауреатът и финалистите (класираните 40 творби) упълномощават 

Фондация Алианс франсез и Алианс франсез-Варна да отпечатват и 

разпространяват съдържанието на техните фотографии за целите на 

предвидените изложби и да промотират и рекламират техните произведения 

върху всякакъв тип рекламни материали по целия свят и за срок от 24 месеца, 

считано от датата на излъчване на лауреат от журито на Алианс франсез 

Варна.  

 

 7.2.Лауреатът и финалистите упълномощават Фондация Алианс франсез и 

Алианс франсез-Варна да отпечатват снимки, да създават звукови записи или 

материали на хартиен носител от тяхното участие в изложбата и да ги 

разпространяват и излъчват директно или на запис цялостно или в откъси, 

неограничен брой пъти, върху всякакъв тип рекламни материали по целия 

свят, и за срок от 24 месеца, считано от датата на оповестяване на 

резултатите от журито. 

 

По отношение съдържанието на снимките, ето няколко съвета:  
 

-   Поискайте съгласие от хората, които 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.  

 

 Всяко лъжливо твърдение от страна на участник в конкурса ще повлече 

неговото отстраняване, без Алианс франсез-Варна и  Фондация Алианс 

франсез в Париж да се подвеждат под отговорност за това.  

 

Член 8. Излъчване на победители на международно ниво /лауреат и 

финалисти/ и награда:  

 

- Жури на Фондация Алианс франсез Париж, съставено от 

професионалисти в областта на фотографията и културата, ще излъчи 

1(един) лауреат и 19 финалиста, чиито фотографии ще бъдат включени 

в обща изложба на място в Париж  избрано от Фондация Алианс 

франсез и/или изложени в галерията на Фондация Алианс франсез. 

- Организаторите на конкурса поемат разходите по разпечатването на 

снимките на избраните творци, както и запазват правото си на избор на 

формат, рамкиране и обща сценография на галерията  където ще се 

състои изложбата. 

- Някои от класиралите се снимки ще бъдат публикувани в 

специализираната преса за  изкуство и фотография  

- Лауреатът на международно ниво ще спечели пътуване и едноседмичен 

престой в Париж, като разходите по пътуването (двупосочен билет в 

икономична класа) и нощувките се поемат от Фондация Алианс 

франсез, както и предоставянето на дневни на стойност 40 евро на ден. 

- Организаторите си запазват правото да заменят обявената награда с 

равностоен на нея приз. 

- Наградата не може да бъде обект на контестация и не може да бъде 

прехвърляна на други лица. 

 

Наградата не включва: 

  

             - Всички допълнителни разходи от страна на победителите в      

конкурса.   



 

             - Лични разходи (например придвижване във Франция)  

 

 

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 и няма да имат възможност да получат 

обезщетение. 

 

Лауреатът и финалистите няма да получат никакво възнаграждение за своето 

участие освен горепосочените награди. 

 

Лауреатът и финалистите ще бъдат известени по телефона и/или по ел. поща 

от съответните сдружения Алианс франсез в различните държави. 

 

В случай че печелившият кандидат не може да бъде информиран за 

решението на журито поради неточност в предоставените от него 

координати, той губи статута си на печеливш без право на рекламация. 

 

Организаторите на конкурса ще поемат принтирането на снимките на 

избраните артисти и тяхното окачване в избраното изложбено място. Изборът 

на формата на принтиране, начинът на рамкиране и окачване, както и общата 

сценография на галерията ще бъдат решени от Фондация Алианс франсез. 

  

Член 10. Публикуване на резултатите  

 

Лауреатът и финалистите в конкурса ще бъдат публикувани с техния 

псевдоним (името на артиста), под който са се записали участниците и 

евентуално с тяхното истинско име и могат да бъдат съобщавани в сайтове и 

информационни канали на Фондация Алианс франсез и на Алианс франсез-

Варна. 

 

 

Член 11. Форсмажорни обстоятелства  
 

Напомняме, че интернет не е сигурна мрежа. Фондация Алианс франсез и 

Алианс франсез-Варна не поемат никаква отговорност при нефункциониране 

на своите интернет мрежи, именно при умишлено причинени злодеяния, от 



 

външна страна, които биха възпрепятствали нормалното протичане на 

конкурса. 

 

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

налагат, Фондация Алианс франсез си запазва правото да променя настоящия 

регламент, както и да променя или да анулира провеждането на конкурса без 

да се подвежда под отговорност за тези промени.  

 

Член 12. 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 разгледан на сайта на Алианс франсез-Варна  

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

www.fondation-alliancefr.org. 


