
 
 
 

Регламент и условия за фотоконкурс и изложба 
„Снимки за албума 2020” 

 
          1. Фотоконкурсът „ Снимки за албума 2020“ се организира от Апелативен 
съд - Пловдив и Фондация “Пловдивско фотографско средище”. 
 

2. Конкурсът няма задължителен жанр. Портретът, пейзажът, 
натюрмортът или репортажът еднакво убедително могат да представят 
художествените импулси на авторите, да демонстрират многообразната 
палитра от преживявания и наблюдения.  

Името на изложбата “Снимки за албума 2020”, която ще представи   
избраните от журито снимки, предполага една идея: Фотографиите да 
пресъздават за всеки участник онези красиви моменти и щастливи спомени от 
живота, които им определят почетно присъствие в семейния албум. 
 

3. Конкурсът и изложбата са включени в програмата на “Международни 
срещи на фотографията”. 

Фестивалното издание за 2020 г. ще се проведе в дните от 16 до 31 
октомври 2020. В него ще вземат участие фотографи от България, 
Великобритания, Австрия, Испания, Белгия и Полша. Събитието е включено в 
културната програма на Община Пловдив и “Есенен салон на изкуствата”. 
 

4. Право на участие във фотоконкурса имат съдии, прокурори,  съдебни    
служители в съда и прокуратурата, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители 
и служители в техните кантори и юристи от района на Апелативен съд - 
Пловдив. 
 

5. Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки в дигитален 
формат. 

Необходимо е големината на изображението да бъде нe по-малка от 
3500 пиксела по дългата страна. Резолюцията – 72 dpi. Файловете се изпращат 
във формат JPG, не по-големи от 8 MB.  
 

6. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има: 
              - заглавие 
              - име и фамилия на автора 
              - месторабота и длъжност 

           - телефон и електронен адрес за връзка 
 

7. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес 
impcompetition@gmail.com. 
             Срок за получаване на снимките 15 септември 2020 г. 
 

8. Авторските права са притежание на фотографите.  
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Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени 
от тях самите и върху които имат авторски права. При предявени претенции от 
трети лица, авторът на предоставената снимка носи пълна отговорност. 
Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на 
изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. 

 С изпращане на кадри за конкурса, участниците потвърждават и 
декларират: 
  - предоставените за участие фотографии са авторско 
произведение, създадени единствено от участника в конкурса, а не в 
съавторство; 
  - предоставените снимки не нарушават каквито и да е авторски 
права, права върху търговски марки, права на личността, публичността или 
права върху интелектуална собственост на трети заинтересовани лица или 
организации; 
  - всяко изображение не съдържа лична информация за автора или 
за друго лице/лица; 
  - всеки образ не съдържа нарушаващо, заплашващо, невярно, 
подвеждащо, обидно, клеветническо, вулгарно, нецензурно или скандално 
съдържание; 
  - фотографиите не съдържат материали, насърчаващи поведение, 
което може да се счита за престъпление, поражда гражданска отговорност или 
нарушава по друг начин законите на страната; 
  - всеки човек, изобразен на снимката, е дал разрешение да бъде 
сниман, както е показан; 
  - организаторите могат да използват безвъзмездно разпечатани 
изображения за изложба или изложби, а така също и в дигитален вид с 
рекламна цел за популяризиране на конкурса. Разходите за печат и 
оформление на изложбата се поемат от „Пловдивско фотографско средище“. 

 
9. Откриването на изложбата ще се състои в дните на 

фестивалното издание „Международни срещи на фотографията“, когато ще 
бъдат обявени и призовите места в конкурса. Всеки участник ще получи 
безплатно копие на дигитален каталог. 

 
10. Участниците във финалната изложба ще бъдат определени от 

жури с председател доц. д-р Никола Лаутлиев – Арт директор на 
„Международни срещи на фотографията“. 

 
11. Решението на журито е окончателно. 
 

Медиен партньор на фотографския конкурс „Снимки за албума 2020“ е 
Дарик радио Пловдив.                

      

 


