
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Конкурс за млади любители-фотографи - “Street Action” / 
“Улицата в движение” 

Организиран от Фондация “Тротоара” 

1. Предмет на Общите условия 
1.1. Настоящите Общи условия (наричани по-долу Общите условия) за участие в 
конкурса “Street Action”/ “Улицата в движение”, наричан по-долу Конкурс, уреждат 
реда и условията за участие в конкурса за избор на най-добрите фотографии. 
1.2. Конкурсът се провежда, за да открие и награди най-добрите фотографии на 
участващите млади любители фотографи. 
1.3. Общите условия представляват договор между организатора и всеки участник, 
който е качил своя снимка в конкурса по начина, описан по-долу. За избягване на 
всякакво съмнение, тези Общи условия са задължителни за всеки участник от 
момента на влизането в Конкурса. 
1.4. Официалният език на този конкурс е “български”. 
1.5. Всяка снимка трябва да бъде качена със заглавие и дата на заснемане. 
 
Организатор на конкурса е Фондация Тротоара, регистрирана в София, България, 
Булстат 176664916, адрес за кореспонденция Ул. Цар Иван Асен II 42 

2. Период на провеждане на конкурса ("Период на 
конкурса") 
2.1. Регистрационният период за конкурса започва в 00.00 часа на 17.05.2017 и 
приключва в 23:59 на 9.07.2017. 
2.2. Оценката на журито за този конкурс се извършва между 00:00 ч. на 10.07.2017 и 
23:59 ч. на 16.07.2016. 
2.3. Победителите в конкурса и крайното класиране ще бъдат обявени на 17.07.2017. 

3. Участниците 
3.1. Участници в конкурса могат да бъдат всички лица на възраст до 18 години. 
3.2. Участниците са задължени да представят при поискване писмо свободен текст, 
подписано от родител, попечител или настойник, съдържащо съгласие за участието в 
конкурса. Участници, непредставили такова писмо при поискване, могат да бъдат 
дисквалифицирани. 
3.3. Участието в Конкурса не изисква входна такса. 
 



4. Начин на провеждане и изисквания за участие в конкурса  
4.1. Конкурсът се провежда само в един кръг. 
4.2. В рамките на регистрационния период всички участници изпращат подходящи 
снимки, свързани с темата на конкурса - “Street Action” /  “Улицата в движение”. 
Идеята е да се покаже и представи динамиката в градската среда от младежите, да се 
улови от непрофесионално око по нестандартен начин. Примерни дейности са 
колоездене, скейтбордове, улични танци, спортове, всякакви форми на движение и др. 
4.3. Всеки участник може да качи не повече от 5 снимки за целия период на конкурса. 
4.4. В конкурса имат право да участват само снимки, правени с мобилни телефони и 
таблети. Това се доказва чрез информацията, записана в снимковия файл. 
4.5. Участниците трябва да се регистрират и изпратят снимките в интернет сайта на 
Фондация Тротоара, като качат снимката там чрез специално създадена секция на 
адрес: http://trotoara.com/contest. 
4.6. Изпратените снимки се одобряват от администратор и се качват от името на 
Фондация Тротоара във специален албум във Фейсбук страницата на фондацията. 
Администраторът има право да преценява дали качената снимка отговаря на темата и 
на изискванията на конкурса. 
4.7. Участниците са длъжни да представят истинските си имена, телефонен номер и 
електронна поща за контакт. Ако участник не е предоставил или откаже да предостави 
име, телефон и електронна поща за контакт, може да бъде дисквалифициран. 
4.8. Участникът декларира, че е автор и едноличен собственик на авторските права на 
снимките. 
4.9. Участниците се съгласяват изпратените и одобрени снимки да бъдат качени от 
името на Фондация Тротоара в специален албум във Фейсбук, като бъдат посочени 
техните имена. 
4.10. Победителите се определят от гласуването на жури, а “Награда на публиката” 
взима снимката, събрала най-много гласове - харесвания на снимката във Фейсбук 
албума в страницата на Фондация Тротоара. 
4.11. Всички победители ще бъдат уведомени на посочените контакти при спечелване 
на награда. 

5. Гласуване 
5.1. Победителите в конкурса ще бъдат определени чрез оценките на журито и 
гласуване на публиката само в един кръг. Жури гласуването е за първа, втора и трета 
награда, а публиката гласува за „Награда на публиката“. 
5.2. Снимките в конкурса се оценяват от 3-членно жури. 
5.3. Всеки член на журито оценява снимките по скала от 1 до 10. Ако жури член не 
гласува за дадена снимка, това означава автоматично рейтинг 0. 
5.4. Журито оценява и гласува за най-добрите фотографии, представящи идеята на 
конкурса. Основните критерии за оценка са естетическа издържаност, композиция, 
оригиналност, техническо изпълнение, завършеност, съвпадение с темата на конкурса 
(”Street action” / “Улицата в движение”). 
5.5. Журито може да гласува през целия период за гласуване.  



5.6. Гласуването към снимки може да бъде изтрито по всяко време, ако Организаторът 
забележи или получи данни за фалшиви регистрирани профили, които са гласували за 
тези снимки. 

6. Награди 
6.1. Организаторът осигурява следните награди: 

● Първа награда - Екшън камера GoPro HERO5 Session 
● Втора награда - ваучер за фототехника на стойност 300 лв. 
● Трета награда - ваучер за фототехника на стойност 150 лв. 
● Награда на публиката - ваучер за фототехника на стойност 200 лв. 

 
6.2. Наградите не може да се прехвърлят на трети лица. 
6.3. Всички такси по изпращането на наградите, данъци и други разходи, които могат 
да се появят за прехвърлянето на наградите се поемат от спечелилия наградата. 
6.4. Победителите трябва да предоставят на Организатора документ за самоличност 
за получаване на наградата. 
6.5. Всеки участник има право да спечели не повече от една награда в този конкурс. 
Ако той / тя има повече от едно изображение сред победителите, най-високо 
оценената има право да претендира за своята награда. 

7. Права и задължения на Организатора и Участниците 
7.1. С качването на снимката си участникът декларира , че притежава авторските 
права върху нея. 
7.2. С участието си в Конкурса, участниците разбират и са съгласни, че при 
получаване на награда техните имена и снимки могат да бъдат използвани в аудио, 
печатни и видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи 
плащане. Участниците отстъпват на Фондация Тротоара без възнаграждение и без 
ограничение правото на използване на фотографиите си, които в резултат на 
участието си в конкурса са подбрани за евентуално участие във фотографска 
изложба, публикуването им във Фейсбук страницата на Фондация Тротоара, за 
популяризиране на конкурса и на изложбата без ограничение на срока на ползване, 
публикуване в каталог на изложбата и други рекламни материали (календари, тефтери 
и др.) без ограничение на срока на ползване. Организаторът може да включва 
участниците и победителите от инициативата в публични изяви и други промоции, 
след получаване на изричното съгласие на лицето, без да дължи допълнителна 
компенсация или възнаграждение на участника/победителя. Участници, които не 
отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. 
Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за 
неподходящо и неуместно, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението 
на Организатора ще бъде окончателно. Организаторът има неотменимото право да 
прекрати Инициативата по всяко време, както и да изменя правилата, в случай на 
материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, 
като в тези случаи не дължи компенсации на участниците. Организаторът не носи 
отговорност за прекратяване на Инициативата или за недоставени награди поради 



форсмажорни обстоятелства. Включвайки се в Инициативата, участниците дават 
съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail 
или други) за цели, свързани с Инициативата, разпространението на наградите, както 
и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, 
инициативи и други съобщения в полза на Организатора. 
7.3. Участниците се съгласяват Организаторът или упълномощени от него лица да 
комуникират с тях чрез телефонни разговори, електронна поща и текстови съобщения 
по време на състезанието и след това. Достъпът до личните данни на участниците 
служи за установяване на контакт с тях. 
7.4. Участникът носи персонална отговорност за верността на данните, предоставени 
по време на Конкурса. Предоставената информация се използва за целите на 
конкурса и може да бъде разкривана на трети лица. 
7.5. Организаторът си запазва правото да спре временно, да прекрати конкурса или да 
промени общите условия по всяко време поради технически, търговски или други 
причини. 
7.6. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който не отговаря 
на изискванията за участие, посочени в настоящите Общи условия. 

8. Права на интелектуалната собственост 
8.1. Участниците се задължават да не се прехвърлят и стават достояние на трети лица 
права върху снимките, които произтичат съгласно Закона за авторското право и 
сродните му права. 
8.2. С предоставяне на снимките, участникът декларира, че той е единствения им 
автор. Участникът декларира, че е едноличен собственик на авторските права и че 
последният не включва търговски марки или други права на интелектуална 
собственост на трето лице или корпорация. 
8.3. Чрез участие в Конкурса участниците декларират, че са приели настоящите Общи 
условия. 
8.4. Участникът е длъжен да обезщети Организатора: 
8.4.1. За всякакви претенции на трети лица, свързани с правата и използването на 
снимки, предоставени на Организатора, съгласно настоящите Общи условия, както и в 
случай на вреди, причинени на Организатора, в резултат на придобиването и 
използването на снимките. 
8.4.2. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички 
претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, 
за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, които са настъпили в 
резултат на искове от трети лица във връзка с неговото участие в конкурса, в 
нарушение на приложимото законодателство и настоящите Общи условия. 
8.6. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си 
Организаторът да ги използва за максимално определения срок по ЗАПСП по 
следните начини: да ги публикува на хартия или в електронен формат, да бъдат 
включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани от 
други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на 
конкурса и Фондация Тротоара, както и да бъдат използвани от Фондация Тротоара с 
цел благотворително набиране на средства за ремонтни дейности по проект T.R.A.P. 



Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети 
лица, свързани с използване на творбата, за промоционалните цели на конкурса, както 
и за публикации на промоционални и информационни материали. 
8.7. Всички участници в конкурса, предоставят право на безвъзмездно ползване върху 
снимките от Конкурса на Фондация Тротоара за продажба и разпространение с цел 
благотворителна дейност в полза на проекта T.R.A.P . - място за творчество и 
вдъхновение. 

9. Допълнителни разпоредби 
9.1. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието 
му в конкурса е изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не носи 
отговорност за вредите, причинени на участника за участие в конкурса, освен ако те са 
причинени умишлено. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и 
съдържанието на изпратените от участниците медийни файлове, информация и 
материали. Организаторът има право да отстрани от участие даден участник с 
медийни файлове, чието съдържание противоречи на нормативен акт, морала и/или 
добрите нрави. 
9.2. Организаторът не носи отговорност за непредоставени медийни файлове за 
участие в Конкурса при обстоятелства извън неговия контрол - случаи на 
непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и 
други непредвидими обстоятелства извън контрола на Организатора. 
9.3. Участниците декларират, че носят пълна отговорност за съдържанието на 
предоставените снимки. Фондация Тротоара не носи отговорност за заснетите 
материали и обекти - сгради, хора, случайно попаднали в кадър реклами, надписи и 
др. Участниците се задължават да решават евентуално възникнали проблеми със 
съдържанието на снимките си за своя сметка. 
9.4. В конкурса не могат да участват: 

● Снимки, които не отговарят на регламента и темата на конкурса. 
● Снимки, които не отговарят на посочените технически изисквания. 
● Фотографии на участници в журито, на Организатора и на свързани с тях лица. 
● Участници, дали неточна и/или непълна информация за фотографията си и за 

контакт. 
● Фотографии, които не са дело на участника. 
● Фотографии, които нямат оригинал с посочените по-горе технически 

характеристики. 
● Снимки, които не отговарят и/или противоречат на Закона за авторското право 

и сродните му права; такива с дати, копирайт, воден знак; с обиден характер, с 
клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи и т.н. 

● Снимки, манипулирани по дигитален път, с добавяне или изваждане на 
елементи от сюжета, както и с добавени елементи от друг кадър. Изключение 
правят добавени филтри и корекция на цветове. 

 
9.5. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да прекрати, ограничи 
или отстрани от участие в конкурса участник, когато последният действа в 
противоречие със закона, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави. 



9.6. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи 
на участника или на трети страни, които са настъпили в резултат от ограничаване 
участието на участник в конкурса. 
9.7. Когато има достатъчно основание да се приеме, че актът на участника може да 
представлява престъпление, Организаторът трябва да отнесе въпроса до 
компетентните държавни органи, като предостави цялата необходима информация и 
материали, които ще помогнат за идентифициране на извършителя и доказване на 
извършеното престъпление. 
9.8. При обстоятелствата от предходния член в случай, че на участник е наложено 
ограничение - спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваните 
мултимедийни файлове, ограничението ще продължи да бъде в сила до изясняване 
на фактите по делото. 
9.9. Въпроси, свързани с конкурса могат да бъдат адресирани до следния адрес на 
електронна поща: info@trotoara.com или чрез Facebook страницата на Фондация 
Тротоара. 
9.10. С участието си в този конкурс, участниците са обвързани с настоящите Общи 
условия и се задължават да ги спазват. 
9.11. С участието си в конкурса, всички участници се съгласяват, че Организаторът 
има право да използва техните материали за свои рекламни цели. Всички материали, 
които участват в Конкурса не могат да бъдат изтрити, освен ако Организаторът реши 
да направи това. 
9.12. За да получи наградата си, победителят трябва да потвърди самоличността си. 
Награди могат да се изпращат само на лицето, което е носител на награда в Конкурса. 
Тъй като участници са само лица на възраст под 18 години, той/тя трябва да бъде 
представен от родител или настойник, който да получи наградата. 
9.13. Дисквалификация може да възникне, ако: 

● Участникът използва повече от един акаунт.  
● Участникът е предоставил медиен файл, който не е по темата на конкурса.  
● Участникът е заподозрян в измама с фалшиви гласове.  
● Участникът не използва неговите / нейните реални имена и лични данни.  
● Участникът е предоставил подобни медийни файлове повече от веднъж.  
● Участникът е предоставил медийни файлове с авторски права на трето лице 
● Участникът се държи арогантно спрямо други потребители, организатори или 

екипа на фондация Тротоара. 
9.14. Дисквалификацията не е предмет на никакви жалби. 
9.15. Настоящите Общи условия влизат в сила от 17.05.2017. 
9.16. За всякакви въпроси по механизма и етапите на кампанията, уточняване 
технически параметри на снимките, както и получаване на наградите, можете да 
пишете на имейл info@trotoara.com или да се свържете с нас на телефон 0893774010. 


