
КОНКУРс за най-добра фотография от региона на река 
Дунав   
 ОРГАНИЗИРАН ОТ “ДУНАВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ” 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Фотографиите трябва да представят  региона на долното течение на р. Дунав, както и да 
изразяват по провокативен начин общата философия на изкуствата и занаятите.
Сдружението има следният предмет на дейност: Съхраняване, изследване и развитие 
на достиженията на изкуствата и занаятит в региона на долното течени на р. Дунав.

1. Право на участие: 
А. В конкурса може да участва всяко българско физическо и юридическо лице.

Б.Всеки участник има право да участва с не повече от две  фотографии. 
     Няма възрастови ограничения за участие.
В.Приемат се и стари снимки, но да  са авторски представени.

2. Изисквания: 
1. Снимките трябва да са във формат 20 X 30см на фотографска хартия

2. Също така е необходимо да бъдат предоставени и на файлове без компресиране .

4.Снимкити да са придружени  декларация за авторство от участника с трите имена , 
телефон,  и адрес на участника-ТЕКСТ СВОБОДЕН

С  оглед гарантиране на анонимността и обективното журиране не е разрешено никакво отбелязване 
върху самите снимки, което може да доведе до разкриване самоличността на автора. 

Интелектуална собственост, гаранции, отговорност: 

o Организаторът не носи отговорност за подадени от участниците грешни или непълни данни (име, 
единен граждански номер, постоянен адрес, телефон) при регистрирането им за конкурса; 

o Организаторът не носи отговорност за правата върху интелектуална собственост и произхода на 
изпращаните проекти. При установяване на злоупотреби и нарушаване на авторско право или друг вид 
права на трети лица върху проекта или част от същия, участникът ще бъде дисквалифициран и ще носи 
отговорност съгласно действащото законодателство в областта на авторското право; 

o С приемането на настоящите условия, всеки участник декларира и гарантира, че подаденият от него 
проект, както и всички елементи от него са авторски, проектът не копира или напомня съществуващи 
лога, както и че трети лица не притежават права на интелектуална собственост или други 
противопоставими права върху проекта. Участникът носи имуществена и неимуществена отговорност, в 
случай, че проектът е чужда интелектуална собственост или върху него съществуват други 
противопоставими права. 

други изисквания:
снимките  да се изпратятна адрес гр. Русе, ул. «Александровска» 28, ет. 3, Регионална 
Занаятчийска Камара най-късно до 11 април 2013.

първа награда -150 евро



втора награда 50 евро


