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Общи условия 

Фотоконкурс на БАВ „Вода за живот“, 2020 г. 

 

Фотоконкурсът на тема „Вода за живот“ се организира от Българска асоциация по 

водите ( БАВ) в рамките на събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА, 2020 г., което ежегодно се 

провежда от БАВ по случай Световния ден на водата – 22 март.  

Целта на фотоконкурса е да се даде възможност на талантливи хора да покажат своите 

способности в областта на фотографията, изразявайки виждането си за водата като 

безценен природен ресурс (в бита, ежедневието, заобикалящата ни среда), и 

подчертавайки значението на водата, за да съществува живота.  

Желанието на БАВ е да се обърне внимание на важната тема за климатичните промени 

и последиците от тях, част от които са дългите периоди на засушаване, водещи до 

безводие и на територията на България. 

Фотоконкурсът на БАВ се провежда веднъж годишно на различна тема, свързана с 

водата. Събитието СЕДМИЦА НА ВОДАТА традиционно се осъществява с подкрепата на 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).  

Общо 40 номинирани снимки (10 избрани от публиката във facebook и 30 посочени от 

журито) ще станат част от фотоизложба на БАВ „Вода за живот“, 2020 г. 

1. Участници  

1.1. Право на участие във фотоконкурса имат всички фотографи – професионалисти и 

любители, без ограничения във възрастта. 

1.2. Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при 

съгласието на техните родители или законни настойници. 

1.3. Право на участие във фотоконкурса имат също държавни, общински, културни 

институции и дружества, неправителствени организации, в т.ч. читалища, училища, 

музеи, библиотеки, които кандидатстват съвместно с лице, готово да заснеме тяхната 

кауза. 

1.4. Във фотоконкурса не могат да участват автори, които са служители на БАВ, или са 

членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на 

фотоконкурса. 



2. Избор на номинирани  

2.1. Номинираните фотографии се избират от онлайн публиката и жури, включващо 

представители на МОСВ, ПУДООС и др. 

2.2. Очакванията към фотографиите са те да бъдат пряко обвързани с темата на 

фотоконкурса и да въздействат емоционално. Половината от оценката се формира от 

качествата на предложените фотографии. 

2.3. Препоръка към неправителствените организации, които подават кандидатури 

съвместно с фотографи: предложената концепция да описва конкретен проект, 

инициатива или събитие, които се осъществяват за общественополезна кауза.  

3. Избор на победители  

3.1. Фотографиите победители се избират от журито на фотоконкурса. 

3.2. След гласуване на членовете на журито председателят на журито посочва снимки, 

победители в категориите: Първо, Второ и Трето място; и Отличие за обществена 

институция (победителят в категория: Отличие на онлайн публиката се определя от 

гласувалите във facebook). 

4. Авторски права 

4.1. Авторските права са притежание на фотографите. 

4.2. Участниците във фотоконкурса могат да изпращат само фотографии, направени от 

тях самите и върху които имат авторски права. Организаторът не проверява 

авторството на фотографиите и приема акта на изпращането им като декларация за 

авторство от страна на участниците, и като доброволно дадено право на организатора 

да ползва предоставената личната информация за целите на фотоконкурса. За автор на 

снимката  ще бъде считан участникът, чието име е записано в текста на имейла, с който 

снимката е изпратена за фотоконкурса и/или с текста на файловете. Снимките не бива 

да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. 

Организаторът не носи отговорност в случай на претенция на трето лице относно 

авторството на изпратените фотографии. 

4.3. Изпращайки снимка за участие във фотоконкурса на БАВ, участникът се съгласява  

организаторът да използва снимките по следния начин: да ги публикува в електронен 

формат и/или на хартия; да ги използва в информационни, рекламни и други 

презентационни материали във връзка с нуждите и целите на БАВ; да бъдат 

използвани в медийни и рекламни публикации във връзка с дейностите на БАВ. С 

изпращането на снимка за участие във фотоконкурса на БАВ участникът освобождава 

организаторът на фотоконкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с 

използване на творбата за промоционалните цели на фотоконкурса, както и за 

публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на 

БАВ. 

5. Съхранение на лични данни 



5.1. С приемането на настоящите правила участниците дават съгласието си и 

предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, електронен адрес, данни 

за родител/настойник и други) за целите, свързани с организацията и провеждането на 

фотоконкурса, както и получаването на наградата. 

5.2. Предоставените лични данни ще служат за целите, организацията и провеждането 

на фотоконкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще 

послужат за идентифициране на победителите във фотоконкурса и съответното им 

награждаване. 

5.3. Участникът дава съгласието си БАВ да използва неговото/нейното име в 

публичните съобщения, свързани с фотоконкурса, както да посочва имената на 

участника при използване, отпечатване, публикуване или друго разпространение на 

фотографиите, осъществено при условията на настоящите общи условия. 

6. Приемане на правилата на фотоконкурса 

6.1. С изпращане на снимков материал за участие във фотоконкурса участниците 

автоматично декларират, че са запознати регламента на фотоконкурса и общите 

условия, които са неразделна част от него и че ги приемат. 

7. Отказ от правилата на фотоконкурса 

7.1. До полунощ на 6 януари 2020 г. с изпращане на писмо до организатора на 

фотоконкурса на електронен адрес: photo-contest@bwa-bg.com всеки участник може да 

анулира/откаже своята заявка/регистрация за участие във фотоконкурса.  

Участникът ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно 

извършеното анулиране/отказ от неговата заявка/регистрация за участие във 

фотоконкурса. Всичко предоставено от участника – лични данни и снимков материал 

ще бъде незабавно унищожено от на страна на организаторите. 

8. Други 

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на 

конкретно решение от страна на организатора и журито. 
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