
 
 

 

 

 

 

„МОЯТ СОЦИАЛЕН ГРАД“ 

Европейски фотоконкурс 

 
  

ОБЩ 
ПРЕГЛЕД 

  

    

 

> Изпратете ни снимка, представяща вашето тълкуване на темата „Моят социален 

град“. 

> Повече информация и „облак с етикети“ са поместени на уебсайта на конкурса: 

http://pescor.eu. 

> Конкурсът е отворен за всички навършили 18 години лица, пребиваващи в 

държава – членка на Европейския съюз. 

> В конкурса могат да участват фотографи любители и професионални фотографи. 

> Приемането на снимки за конкурса приключва в 23,59 ч. (брюкселско време) на 

30 юни 2018 г. 

> Допуска се само по една снимка от участник. 

> Жури, съставено от членове на КР и експерти в областта на фотографията и 

социалните въпроси, ще подбере трима победители – от първа до трета награда. 

> Резултатите ще бъдат обявени през септември 2018 г. 

> Тримата лауреати на наградите на журито ще бъдат поканени в Брюксел през 

седмицата, в която ще се състои церемонията по награждаването, насрочена за 

периода между октомври и декември 2018 г. 

  

#MySocialCity 
  

    

http://pescor.eu/
https://twitter.com/home?status=#MySocialEurope 
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Регламент 

Условия за участие 

1.1. За да можете да участвате в конкурса, трябва да сте с местопребиваване в една от 

28-те държави – членки на Европейския съюз, и да сте навършили 18 години. 

1.2. Участието в конкурса означава, че приемате настоящия регламент. 

1.3. Снимките трябва да бъдат качени най-късно до 23,59 ч. брюкселско време (UTC+1) на 

30 юни 2018 г. на сайта на групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) на 

Европейския комитет на регионите на адрес: http://pescor.eu. 

1.4. Разрешава се представянето само на една снимка от участник. Участник, който 

представи повече от една снимка за конкурса, ще бъде автоматично 

дисквалифициран. 

1.5. В конкурса могат да участват фотографи любители и професионални фотографи. 

1.6. Персоналът на Европейския комитет на регионите на Европейския съюз няма право да 

участва в конкурса. 

1.7. С участието си в конкурса давате съгласие групата на ПЕС в Европейския комитет на 

регионите да получи Вашите регистрационни данни. Всички лични данни ще се 

използват от групата на ПЕС в съответствие с политиката ѝ за защита на 

неприкосновеността на личния живот – Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на 

обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за 

свободното движение на такива данни. 

- Администратор на данните е г-н Samy Benomran от секретариата на Групата на 

ПЕС, Европейски комитет на регионите, rue Belliard 101, B-1040 Bruxelles. Ако 

се нуждаете от информация относно обработката на Вашите лични данни в този 

контекст, можете да пишете на следния електронен адрес: 

pes-photo@cor.europa.eu. 

- Освен това можете да се обръщате по електронна поща към длъжностното лице 

за защита на данните на Европейския комитет на регионите 

(data.protection@cor.europa.eu) и във всеки момент да сезирате Европейския 

надзорен орган по защита на данните (http://www.edps.europa.eu). 

- Участниците дават съгласието си техни лични данни, включващи име, възраст, 

домашен адрес, телефон и електронен адрес, да бъдат събирани, обработвани, 

съхранявани и използвани за целите на провеждането и организацията на 

фотоконкурса. 

- Личните данни се съхраняват 1 година. 

mailto:pes%20photo@cor.europa.eu
mailto:data.protection@cor.europa.eu
http://www.edps.europa.eu./
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- Участниците имат право на достъп до личните си данни, притежавани от групата 

на ПЕС, както и право да ги коригират или изтриват, като изпратят електронно 

съобщение на следния адрес: pes-photo@cor.europa.eu. Срокът за заявленията за 

достъп, коригиране или заличаване на данните е 10 работни дни от датата на 

подаване на кандидатурата. 

Участие в конкурса 

2.1. За да участвате в конкурса, трябва да качите една фотографска снимка на следния 

уебсайт: http://pescor.eu (наричан по-долу „уебсайтът“) и да попълните онлайн 

формуляр за участие, като следвате внимателно указанията на екрана. 

2.2. В случай че при качването на снимката възникне технически проблем, моля, 

сигнализирайте на следния електронен адрес: PES-photo@cor.europa.eu. 

2.3. Темата на конкурса е „Моят социален град“. Снимката, която ще изпратите, следва да 

съответства на тази тема. В помощ на участниците, на уебсайта на конкурса са 

поместени по-подробна информация и „облак с етикети“ на английски език. 

Подбор на победителите и награди 

3.1. След изтичане на крайния срок за изпращане на снимките и преди журито да започне да 

заседава, секретариатът на групата на ПЕС ще организира процедура за пресяване на 

кандидатурите въз основа на критерия за съответствие с темата на конкурса и с настоящия 

регламент. 

3.2. Отговарящите на условията снимки ще се оценяват от избрано от групата на ПЕС жури, 

съставено от експерти в областта на фотографията и социалните въпроси и членове на 

групата на ПЕС. 

3.3. Ще бъдат избрани трима победители, които ще бъдат обявени в периода между септември 

и октомври 2018 г. Те ще бъдат уведомени по електронна поща и по телефона. Ако даден 

лауреат не отговори до две седмици от получаването на първото съобщение по 

електронна поща, неговата награда ще бъде присъдена на следващия в списъка. 

3.4. Изборът и наградите на победителите ще бъдат организирани, както следва: 

3.4.1 Първа награда: тридневно пътуване за двама души до Брюксел (настаняване в 

хотел, избран от Европейския комитет на регионите) за участие в церемонията по 

връчване на наградите, която ще се състои в периода между октомври и 

декември 2018 г. в седалището на Европейския комитет на регионите, както и 

фотографска/електронна техника на стойност до 1 500 евро (най-много 3 броя). 

3.4.2 Втора награда: тридневно пътуване за двама души до Брюксел (настаняване в 

хотел, избран от Европейския комитет на регионите) за участие в церемонията по 

връчване на наградите, която ще се състои в периода между октомври и 

декември 2018 г. в седалището на Европейския комитет на регионите, както и 

фотографска/електронна техника на стойност до 1 000 евро (най-много 3 броя). 

mailto:pes-photo@cor.europa.eu
http://pescor.eu/
mailto:PES-photo@cor.europa.eu
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3.4.3. Трета награда: тридневно пътуване за двама души до Брюксел (настаняване в 

хотел, избран от Европейския комитет на регионите) за участие в церемонията по 

връчване на наградите, която ще се състои в периода между октомври и 

декември 2018 г. в седалището на Европейския комитет на регионите, както и 

фотографска/електронна техника на стойност до 500 евро (най-много 3 броя). 

3.5. На победителите няма да бъде изплащана паричната равностойност на наградите. 

3.6. Фотографската техника може да бъде избрана единствено въз основа на изчерпателен 

списък, предложен от доставчика на групата на ПЕС. 

3.7. Пътуването до Брюксел включва: 

3.7.1. Двупосочен билет до Брюксел от местопребиваването на участника, което трябва 

да бъде в град в Европейския съюз. 

3.7.2. Туристическа карта „Brussels Card + public transport“ за 72 часа, даваща право на 

безплатен вход в 39 музея в Брюксел, както и намаления за туристически 

забележителности, търговски обекти в Брюксел, посещения с екскурзовод, ресторанти 

на музеи, кафенета и клубове. Тя включва и неограничен достъп до линиите на метрото, 

трамваите и автобусите на STIB (включително линии 12 и 21 от и до брюкселското 

летище в Завентем). Всеки един от пътуващите ще получи по една „Brussels Card“. 

3.7.3. Две нощувки в двойна или единична стая по желание в хотел в Брюксел, избран 

от Европейския комитет на регионите, с включена закуска. 

3.8. Решението на групата на ПЕС е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Снимката, представена за участие в конкурса 

4.1. Групата на ПЕС си запазва правото по собствена преценка да дисквалифицира и 

отстранява всяка снимка, която не отговаря на изискванията, дори след качването ѝ на 

уебсайта. Във връзка с представената от Вас снимка е необходимо да гарантирате 

следното: 

4.1.1 Вие сте единствен собственик и автор на снимката. Заявявате, че сте единственият 

собственик на всички авторски права за снимката, която сте представили за участие 

в конкурса, и че трети лица нямат права върху нея. Разрешавате на групата на ПЕС, 

както и на всяка друга институция на ЕС, да публикува снимката на своята интернет 

страница, както и в своите социални мрежи (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, 

Pinterest, Youtube и др.) в рамките на този конкурс. 

4.1.2 Снимката няма забранено, заплашително, подтикващо към омраза, подправено, 

подвеждащо, обидно, враждебно, клеветническо, вулгарно, непристойно, скандално, 

оскърбително, порнографско или сквернословно съдържание. 

4.1.3 Снимката не съдържа материал, който може да представлява или насърчава 

поведение, което би могло да бъде счетено за криминално престъпление, да даде 

повод за граждански иск или да представлява друго нарушение на закона. 
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4.1.4 Снимката не нарушава авторски права, търговски марки, договорни права, нито други 

права на интелектуална собственост на трето физическо или юридическо лице; не 

нарушава правата на неприкосновеност на личния или обществения живот; както и 

не съдържа: 

4.1.4.1 търговски марки, притежавани от трети лица; 

4.1.4.2 материал, попадащ в обхвата на авторски права на трети лица; 

4.1.4.3 имена, прилики или други характеристики, идентифициращи живи или 

починали известни лица или обществени личности. Заявявате, че сте 

получили съгласието на показаните на Вашата снимка лица тя да бъде 

използвана в рамките на конкурса. Освен това, ако сте сред победителите, 

Вие заявявате, че сте получили съгласието на показаните на Вашата 

снимка лица тя да бъде използвана от Европейския комитет на регионите 

или други европейски институции за всички цели на популяризирането на 

дейностите на Европейския съюз; 

4.1.4.4 материал, за който сте закупили или сте си осигурили права за използване 

на фотобанка. 

4.2. Задължавате се да обезщетите напълно групата на ПЕС за всички авторски права, 

хонорари и други плащания, дължими на трети лица вследствие на нарушение от Ваша 

страна на някое от горепосочените условия. 

4.3. Заявявате, че всяко от лицата, показани на снимката, е дало съгласието си да бъде 

изобразено по този начин и е осведомено за институцията и политическата група, които 

организират конкурса. Всички използвани костюми, декори или други материали трябва да 

са били взети под наем или назаем с разрешението на техния собственик и трябва да са 

били получени всички други съответни разрешения, както и съгласие с условията, 

определени в параграф 5.2 от настоящия регламент. 

4.4. Допуска се представянето на ретуширана, обработена или монтирана снимка. Все пак 

напомняме на участниците, че става дума за фотоконкурс. В случай на съмнение относно 

фотографския характер на подаденото за конкурса произведение, групата на ПЕС може да 

поиска от участника да представи файлове и/или метаданни, доказващи, че това наистина 

е снимка. 

Използване на снимките от страна на групата на ПЕС 

5.1. Групата на ПЕС признава на всеки участник запазването на пълната собственост върху 

авторските права за неговата снимка. 

5.2. Вие заявявате съгласието си представената от Вас снимка за конкурса да може да бъде 

използвана от групата на ПЕС, както и от всички институции на ЕС във всички 

организирани от тях прояви. Със записването си за участие в конкурса Вие предоставяте 

на групата на ПЕС, както и на всички институции на ЕС, правото да използват снимката Ви 

в рамките на своите дейности и публикации, например на своя уебсайт, под формата на 

всякакви видове печатни публикации, постери, афиши, билбордове, и в рамките на 

достъпна за широката общественост изложба. 
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5.3. С участието си в конкурса прехвърляте на Европейския съюз авторското право върху 

снимките, представени в рамките на конкурса, с условието задължително да бъде 

посочван авторът на снимката. 

5.4. Върху всяка използвана от групата на ПЕС и от институциите на ЕС снимка задължително 

се посочва нейният автор. Липсата на такова обозначение не се счита за нарушение, 

доколкото групата на ПЕС положи разумни усилия, за да поправи пропуска в срок от 

10 работни дни от датата на уведомлението за такъв пропуск. 

5.5. Участникът потвърждава, че единствено той носи отговорност за защитата на снимките 

срещу неправомерно ползване от трета страна, например чрез поставяне на воден знак. 

Групата на ПЕС и партньорите ѝ в организирането на проявата не поемат отговорност и не 

могат да бъдат подвеждани под отговорност за неправомерно ползване на снимки. 

5.6. Имената на победителите ще бъдат публикувани на уебсайта, както и в публикациите на 

групата на ПЕС. 

6. Групата на ПЕС не носи отговорност за неправилна, неточна или непълна информация, 

независимо дали причината за това е в потребителите на уебсайтовете, в оборудването 

или софтуера, свързан с конкурса или използван в него, нито за каквито и да било 

технически, хардуерни или софтуерни повреди, загуба на мрежова свързаност, прекъснат 

пренос на компютърни данни, други проблеми или технически повреди, свързани с 

конкурса. Групата на ПЕС не поема отговорност за грешки, пропуски, увреждане, 

прекъсване, изтриване, дефекти, забавяне на работа или пренос, отказ на съобщителна 

линия, кражба, унищожаване, неправомерен достъп или промяна на представените 

материали. Групата на ПЕС не носи отговорност за технически проблеми или 

неизправности на телефонни мрежи или линии, компютърни онлайн системи, сървъри, 

компютърно оборудване, софтуер, за неполучаване на адресирани до групата на ПЕС 

електронни съобщения, човешка грешка или твърде натоварен трафик в интернет или в 

който и да било уебсайт, или съчетание от тях, включително повреди или увреждания на 

компютъра на участника или на друго лице, свързани със или произтичащи от участието в 

конкурса или от свалянето на материали, свързани с конкурса. В случай че по някаква 

причина снимка на участник не може да бъде видяна или не се показва както трябва, 

включително поради компютърен вирус, бъг, злонамерена намеса, непозволена 

интервенция, измама или технически недостатък, групата на ПЕС не носи отговорност за 

това. 

7. Групата на ПЕС, нейните членове, партньорите ѝ в организирането на събитието или 

техните представители, директори или служители в никакъв случай не могат да бъдат 

подвеждани под отговорност за щети или загуби от какъвто и да било характер, 

включително преки, косвени, случайни, пропуснати ползи, специални или наказателни 

вреди, произтичащи от достъпа и ползването на уебсайта от участника и участието му в 

конкурса. Без да се ограничава общият характер на горепосоченото, цялото съдържание на 

уебсайта се предоставя в оригиналния му вид, без каквато и да било гаранция, била тя 

изрична или подразбираща се, включително, но без да се ограничава до това, 

подразбиращите се гаранции за годност за пазара, годност за употреба или ползване или 

ненарушаване на права. 

8. Участникът дава съгласие да участва в рекламни събития, свързани с конкурса, и името и 

снимката му да се използват за реклама и популяризиране без допълнително 

възнаграждение. 
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Технически изисквания 

9.1. Всички снимки, качени на уебсайта на групата на ПЕС, трябва да бъдат във формат JPEG 

с големина най-много 1920 пиксела от по-широката страна. 

9.2. Участниците трябва да запазят копие от снимките в оригиналния формат. Всички 

участници трябва да могат да предоставят снимките с висока разделителна способност. 

Оригиналните снимки трябва да са с достатъчна резолюция, за да бъдат разпечатани с 

фотографско качество във формат 50x70 cm 

 

_______________ 


