
 

 

Регламент на конкурса за фотография - "Цветовете на православието: 

България" 

 

1. Организатори 
Конкурсът се организира от OrthPhoto.net, Фондация “Покров Богородичен, Издателството 

на Полската православна църква. 

2. Продължителност на конкурса 
Конкурсът започва на 15.06.2017 г. и завършва на 21.08.2017 г. в 11:59:00 часа по Източната 
часова зона (ИЗ) на Съединените щати. 

3. Цели 
Конкурсът има за цел да представи разнообразието и красотата на българското 
Православие. Чрез този конкурс, който ще завърши с издаването на албум и изложба, 
искаме да представим на една по-широка аудитория живота на българската Църква. 

Търсим изображения в следните категории: църкви (архитектура, стенописи, кръстове, 
пейзаж и т.н.), хора (духовници, вярващи, портрети и др.), Репортаж (църковни събития, 
поклонение, църковни празници и др.). 

Една от причините, поради които организираме този конкурс, е да помогнем на Полската 
православна църква да отпечата албум от поредицата "Цветовете на Православието". Тази 

година изданието е посветено на България. 

4. Условия за участие/авторски права 
Участието в състезанието е безплатно. 
4.1. Заявленията трябва да бъдат получени между 15 юни и 21 август 2017 г. 

4.2. Участниците могат да представят максимум 6 снимки във всяка категория. 
4.3. Снимките трябва да бъдат качени на сайта www.orthphoto.net 
4.3. Трябва да се изпратят снимки заедно с заглавие, данни за автора (име, адрес и 

телефонен номер), годината, в която е направена снимката, точното място, където е 
направена (ако е възможно, връзка към Google карта или GPS координати) и URL адреса на 
снимката, водещ към сайта на Orthphoto на адрес: competition@orthphoto.net 

4.4. Качеството и размерът на снимката трябва да бъдат не по-малко от 2000 пиксела по 
ширина или височина (най-добре е да изпратите оригиналния файл), максималният размер 

на файла на снимката е 18 МБ. 
4.5. Всеки участник трябва да потвърди, че притежава всички права върху подадената/ите 
снимка/и. Тези, които нарушават авторското право или лиценза на друго лице, няма да 

бъдат допускани до конкурса. Снимките не трябва да нарушават авторското право и не 
могат да съдържат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно 

съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, 
или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към 
криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни, да поражда 

търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. 
4.6. Снимките не трябва да бъдат обработени дигитално или по какъвто и да е друг начин 
обработени. Допустимо е единствено да бъдат изрязани (cropped). 

4.7. Участието в конкурса не прехвърля правата върху собствеността на снимките, а 
представлява предоставянето на лиценз на Организатора, както е предвидено тук. 

С участието си в конкурса участниците, предоставящи своите снимки разрешават на 
OrthPhoto.net, Полската православна църква, фондация „Покров Богориодичен“ и 
Българската православна църква, снимките им да бъдат включени в публикациите на 

организаторите (в албуми, календари, фотокаст, изложби). Всяко друго използване на 

http://orthphoto.net/


 

 

снимките ще изисква разрешение от участниците. При условие, че снимките бъдат избрани 
от организаторите, участниците ще бъдат информирани за това. 

4.8. Решението на журито е окончателно и оспорвания няма да се приемат. 
4.9. С участието си в конкурса участниците приемат тези правила и се съгласяват с тях. 

4.10. Участниците в конкурса дават разрешение за използването на предоставените от тях 
лични данни от Организаторите в обема, необходим за целите на конкурса (съгласно 
Закона за защита на личните данни). 

5. Жури 
Журито на този конкурс е международно и се състои от 5-7 души – организатори, 
партньори и професионални фотографи, които са независими от организаторите. 

6. Награди 
Конкурсът предвижда следните награди: 

 Голямата награда: 500 евро 

 1-ва награда в съответната категория: ваучери на стойност 50 лв. за закупуване на 
православни книги на издателство "Омофор", в комплект с фотоалбумите от 

серията „Цветове на Православието“ 

 2-ра награда в съответната категория: фотоалбум „Православието в Полша“ 

 3-та награда в съответната категория: фотоалбум „Света гора Грабарка“  

 Специално отличие: фотоалбум от един от нашите партньори 
 
Всички автори, чиито снимки бъдат избрани за албума „Цветовете на Православието: 

България“ ще получат копие от изданието (една снимка - един албум). 
Голямата награда е спонсорирана от почетния консул на България в Бялисток г-н Витолд 

Карцевски.  


