
По повод 45 години от създаването на училището  

 

 

ПМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. ВРАЦА  
 

обявява 
 

ФОТОКОНКУРС 
 

на тема "Училището през моя обектив” 
 

 
        Кой може да участва? 
 
 В конкурса могат да вземат участие всички ученици от V до XII клас. 
  

Технически изисквания: 
 

 Всеки участник може да представи за оценяване до три снимки. Снимките 
трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат 
придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и посланието на 
снимката (до 40 думи). 

 Големината на изпращаните изображения за конкурса трябва да бъде не по-
малка от 1024 пиксела по дългата страна, а резолюцията на изображението 
трябва да е не по-малка от 72 dpi 

 Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани 
дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.  
Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до 
естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на 
автора да работи с фотообработващи програми. 

 Допускат се следните допълнителни обработки на снимките: обработка на 
яркост и контраст; изостряне на изображението и прекадриране на 
снимката. 

 Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката. 
 Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса 

снимки, които нямат необходимите технически качества и не отговарят на 
темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални 
норми. 
 
Как може да участвате? 
 

 Участието в конкурса е индивидуално; 
 Снимките за участие в конкурса се изпращат по електронна поща, като 

прикачен файл, на адрес pmg_vratsa@abv.bg, с тема на писмото: Фотоконкурс 
- "Училището през моя обектив ". 

 Всяка изпратена снимка трябва да отговаря на посочените в настоящия 
регламент технически изисквания, като в електронното писмо освен 
информацията за снимката, трябва да са посочени още следните данни за 
фотографа: трите имена, възраст, клас, електронна поща, и телефон за 
връзка. 



 Крайният срок за изпращане на снимките е до 23:59 ч. на 18 март 2016 
г.  

 
Авторски права: 
 

 Участниците в конкурса гарантират, че са носители на авторските права и на 
правата за публикация на творбите, с които участват.  

 За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в 
текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.  
 
Приемане на правилата на конкурса: 
 

 С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично 
декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. 

 Организаторите си запазват правото да не публикуват снимки, които не 
отговарят на темата или регламента на конкурса, или са неподходящи по 
друга причина (например имат обиден, дискриминационен или рекламен 
характер). 

 Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, 
подлежат на конкретно решение от страна на журито. 
 
Оценка и класиране на изпратените снимки: 
 

 Снимките ще бъдат оценени от тричленно жури в периода от 21 до 24 март 
2016 г. 

 Победителите във фотоконкурса ще бъдат обявени на сайта на ПМГ „Акад. 
Иван Ценов“ на 25 март 2016 г.  
 

Награди: 
 
 Първа награда на стойност 30 лв.; 
 Втора награда на стойност 20 лв.; 
 Трета награда на стойност 10 лв.; 
 15-те снимки, получили най-високи оценки ще бъдат отпечатани и ще бъдат 

представени в изложба под надслов "Училището през моя обектив "., която 
ще бъде подредена в навечерието на 24 май;    

 Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие, а снимките им  
ще бъдат публикувани на интернет страницата на ПМГ „Акад. Иван Ценов“. 
 
 

БЪДЕТЕ АКТИВНИ И ИНОВАТИВНИ! 
ОЧАКВАМЕ СНИМКИТЕ ВИ! 

 
   


