
Минерална вода „Михалково” обявява  

онлайн фото конкурс «Водата през твоите очи» 

/начало – 15.02.2016 – 18.03.2016 г./ 

 

Онлайн фотоконкурсът се организира по повод 22 март – Световния  ден на водата. 

Целта на фотоконкурса е да се подберат моментни състояния с вода, уловени с обектива на 
фотографа. 

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 

1. Право на участие 

Право на участие имат всички любители фотографи, които са вдъхновени от водата. 

2. Tема 

«Водата през твоите очи»  

3. Условия  за участие 

3.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG и да имат заглавие  

3.2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 2000 пиксела по дългата 
страна на снимката в JPEG компютърен формат. Авторите трябва да осигурят при необходимост 
изображението с максимално качество за печат – JPEJ или TIFF файл с максималната резолюция 
на фотоапарата, с който е снимано. 

3.3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката : 

- обработка на яркост и контраст; 

- изостряне на изображението; 

- прекадриране на снимката.  

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 са запечатали състояния на водата,  а не да се показват умения на автора да работи с 
фотообработващи програми. 

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 ТПК Михалково и 
Сол Комюникейшънс от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата 



за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални материали, 
свързани с дейността на фирмата.  

Създателите на номинираните творби задължително трябва да подпишат декларации за 
авторско право. (Ако снимката е на участник с ненавършени 18 години, декларацията за 
авторско право се подписва от родител или настойник.). 

3.5. Участникът в конкурса предоставя на ТПК Михалково и Сол Комюникейшънс правата за 
публикация на творбата, с която участва, за промоционалните цели на конкурса. 

3.6. ТПК Михалково 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 – които не отговарят или противоречат 
на Закона за авторското право и сродните му права, снимки с дати, копирайт, воден знак и т.н., 
снимки с порнографски или обиден характер. 

4. Изпращане на снимки за участие  

• Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща, като прикачен файл, на 
адрес:  office@sol.bg  с тема на писмото: «Фотоконкурс». 

• Всяка изпратена снимка трябва да отговаря на посочените в точка 3 от настоящия 
регламент общи условия, като в електронното писмо освен информацията за снимката 
от точка 3.1. трябва да са посочени още следните данни за фотографа: трите имена, 
възраст, местоживеене, електронна поща, и по желание — телефон.  

• Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка снимка 
трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата 
задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, 
изпратени с неточна или непълна информация. В случай на неточност на подадената 
информация или при невъзможност за контакт с автор на номинирана фотография, 
участникът ще бъде дисквалифициран. 

• Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката. 
• Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно 

извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса. 

5. Срок за изпращане на снимките и обявяване на победителите 

• Конкурсът се открива на 15.02.2016 г.  
• Краят на конкурса настъпва в 12.00 часа на 18.03.2016 г.   
• Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на 

конкурса.  
• Снимките ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Михалково 
• Победителят в конкурса ще бъде обявен на 22.03.2016 – Международния ден на 

водата. Името му ще бъде публикувано на Фейсбук страницата на вода Михалково, 
заглавната страница на www.mihalkovo.com ; www.sol.bg    

6. Избор на победителя и награда 
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• Най-впечатляващите фотографии в конкурса ще бъдат избрани след онлайн гласуване 
във Facebook страницата на Михалково, което ще приключи в 12.00 ч. на 21 март.  На 22 
март първите три фотографии, получили най-много харесвания ще бъдат обявени за 
победители в конкурса. Техните автори ще получат  специални предметни награди. 

• Всеки ще може да даде своя глас за определена снимка като посочи номера й в 
коментар под албума на играта. 

                                             
 

• Конкурсът ще предложи също и лотария за фейсбук-приятелите. Всеки, който хареса, 
сподели  и коментира под дадена фотография, ще има възможност да спечели награда. 
Имената ще бъдат изтеглени и публикувани на Фейсбук страницата на вода Михалково 
и на заглавната страница на www.mihalkovo.com 

7. 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.  

Фотографът дава съгласието си ТПК Михалково и Сол Комюникейшънс да използват 
неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с фотоконкурса. 

8. 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. 

Контактен е-майл за конкурса: office@sol.bg   

 

 

Успех на всички участници и техните поддръжници! Минерална вода Михалково очаква с 
нетърпение Вашите фотографии! 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения 

по чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права 

 

Долуподписаният(ната) .....………………………………………….....................................................,  

                                                (трите имена) 

Родител или настойник на ................................................................................ ЕГН ....................... / в 
случай, че се подписва от родител или настойник/ 

 

адрес: ……………………………………………………….…………………………………..……....,  

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че съм автор / носител на авторското право върху приложеното произведение: 

• фотографско произведение и произведении, създадено по начин, аналогичен на 
фотографския; 

• че при заснемането са спазени забраните и ограниченията за заснемане на някои  
обекти на изкусвото и архитектурата; 

както и че разрешавам използването им от ТПК Михалково и Сол Комюникейшънс  съобразно 
чл.18 ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

…………….20......г. 

гр. ………………..    ДЕКЛАРАТОР:………………………………. 

                                                                                                /…………………… 

 

Забележка:  Ако снимката е на участник с ненавършени 18 години, декларацията за авторско 
право се подписва от родител или настойник. 


