ФОНДАЦИЯФОНДАЦИЯ „ПЕШЕХОДЦИ”

КОНКУРС ЗА СНИМКА
Този конкурс е част от проекта на Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” в партньорство с Център на
учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) и Български Форум на Бизнес лидерите (БФБЛ) - „До
училище пеша”. Проектът е под патронажа на Министерство на образованието младежта и науката,
със специалното партньорство на Столична община.
Този проект става възможен и поради активното участие на експерти от КАТ - Пътна полиция
и специалната подкрепа от ЗАД „Армеец”.
Инициативата цели подобряване на градската мобилност и физическата активност сред
учениците. В допълнение, намаляване на инцидентите при децата-пешеходци чрез възпитание в
социална отговорност.
Ако сте на възраст от 15 до 19 години, ние ви каним да вземете участие в конкурс
за снимка под надслов:
"УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ"
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. Право на участие
До участие в конкурса се допускат ученици на възраст между 15 и 19 години, обучавани в учебнотренировъчни фирми от Мрежата на българските тренировъчни предприятия.
2. Тема
Темата е свободна, но идеята на снимката трябва да носи в себе си послание в контекста на дейностите
по проекта "Ученици обучават ученици. Как възпитанието в социална отговорност може да
влияе за подобряване условията за градска мобилност, физическа активност и безопасност на
учениците-пешеходци ".
Темата дава свобода на въображението и широко поле за изява на представите ви относно
рисковете за вас като пешеходци или какви бихте искали да бъдат условията в града, в квартала,
когато отивате на училище, когато сте на улицата с приятели или с родителите си, играете или просто
се смеете. Какво направихте вие или ваши приятели по инициативата „До учили ще пеша”?
3. Условия за участие
3.1 Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG с максимално качество, да имат заглавие и да
бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът иска да изпрати
(до 70 думи).
3.2 Големината на изображението трябва да бъде над 2,000 пиксела по дългата страна (над 3 mpx);
3.3 Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
3.4 Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за
публикация на творбата, с която участва, както и че освобождава Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” от
всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата както за промоционалните цели
на конкурса, така и за публикация в материали на Фондацията .
3.5 Участникът в конкурса предоставя на Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” правата за публикаци я на
творбата, с която участва, както за промоционалните цели на конкурса, така и за публикация в
материали на Фондацията. или на Интернет страницата. Снимките могат да се използват напълно
безплатно от Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” и да се ползват при рекламиране на инициативата,
включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в
инициативата в такива реклами.
3.6 Фондация „Пешеходци” си запазва правото да не допуска до участие в конкурса снимки, които
нямат необходимите технически и сюжетни качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в
противоречие с общоприетите морални норми.

4. Изпращане на снимка за участие
Снимка за участие в конкурса се изпраща на CD-носител – по пощата, като дискът трябва да бъде
придружен от цветно хартиено копие на снимката с максимален формат А4. На гърба на листа да е
написано:
- кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът иска да изпрати (до 70 думи) .
- име и фамилия на участника, възраст, адрес, телефонен номер и по възможност адрес на
електронна поща;
- копие от справка на дневника на УТФ за проведени обучения на по-малки деца.
Снимката трябва да отговаря на посочените в точка 3 от настоящия регламент условия. До участие в
конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
Материалите за участие в конкурса ще бъдат приемани от учителите, ръководители на УТФ, и
препратени след това на Центъра на учебно-тренировъчните фирми.
5. Срок за изпращане на снимките
Материалите за участие в конкурса " Ученици обучават ученици " трябва да бъдат изпратени найкъсно до 17.00 часа на 15 април 2010 година (важи датата на пощенското клеймо).
6. Брой снимки
Всеки участник може да участва само с една снимка. Веднъж изпратена, снимката не може да бъде
оттегляна или заменяна. Всяка следваща снимка, изпратена от един и същ участник, ще бъде
дисквалифицирана. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно
извършената регистрация на материала, с който участва в конкурса.
7. Критерии за оценка
- брой обучени по-малки ученици (справка от дневника на УТФ)
- интерпретация на темата;
- креативност и оригиналност на творбата;
- яснота на посланието;
- универсалност на посланието;
- способност да се ангажира вниманието на зрителя.
8. Награди
Ще бъдат присъдени награди както следва:
- първа награда – Велосипед
- втора награда – мобилен телефон Motorola
- трета награда - Цифров фотоапарат
- десет трети награди – МР3-плейър
- двадесет поощрителни награди – книги, топки
Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” си запазва правото да увеличи броя и вида награди при набиране на
допълнителен фонд.
9. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране
и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще
послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
10. Приемане на правилата на конкурса
При изпращане на творбата за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат
условията на конкурса.
− Снимки не се връщат на участниците;
− Жури ще оцени снимките и до 15 май 2010 г. ще определи победители;
− Победителите ще бъдат информирани за резултатите и поканени за връчване на наградите на
заключителната пресконференция през месец юни 2010

