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  „Cultural Heritage - a Link to the Past, a Bridge to the Future” 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика 

Велико Търново 

Състезание за фотография под наслов: „Културното 

наследство в нашите градове” 

Регламент 

1.Състезанието е за ученици от всички европейски  училища; 

а) Участието в конкурса е безплатно; 

б) Основната цел на състезанието е да накара учениците да 

мислят за културното наследство в техните страни (и/ или в 

чужбина) и се концентрира върху фотографията като инструмент 

за художествена изява; 

в) Не е задължително да бъдат снимани само сгради- градската 

среда  трябва да се използва във всички снимки като контекст.; 

г) Относно предходната точка може да се добави, че 

креативността е водещ критерий при оценяването. 

2.Всички състезателни фотографски произведения трябва да 

бъдат оригинали на участващите ученици; 

а) Преподавателите могат да участват заедно с учениците, но не 

могат да се състезават за награда; 

б) Копиране, дори отчасти, на съществуващи художествени 

фотографии ще бъде дисквалифицирано. 



3.Снимките трябва да се изпращат до всяко от училищата, 

участващи в проекта „Cultural Heritage - a Link to the Past, a Bridge 

to the Future” по програма Еразъм+, до 31 януари 2020 г. и ще 

бъдат номерирани по реда на пристигането им за по-късно 

анонимно гласуване; 

а) Снимките трябва да се изпращат отпечатани на фотохартия в 

размер 18x24 и в цифров формат(на CD - минимум 300 dpi и 

формат JPEG RGB - по изключение TIFF файлове. CMYK файлове  

не са желателни поради ограничения в разпространението); 

б) Всяка снимка  трябва да се изпраща поотделно, в запечатан 

празен плик (без каквито и да било означения).Пликът със 

снимката да се постави в друг, по- голям плик и да се изпрати до 

приемащото училище. Всяка снимка ще получи анонимен код.; 

в) В големия плик да се постави формуляр за участие, (достъпен 

на http://www.chlpbf.site/en/); 

г) Всяка препратка или означение в отпечатаната снимка, която 

може да идентифицира създателя й, ще доведе до дисквалифи-

кация на автора след решение на журито. 

4.Класирането на победителите ще се извърши по следните 

критерии: 

а/ Творчеството и оригиналност; 

б/ Фотографията е свързана с културното наследство; 

в/ Свързване на основния обект на снимката с глобалните цели 

на толерантна и обединена Европа; 

д/ Спазване  правилата на конкурса. 



6.Журирането ще се проведе във Виалонга, Португалия, на 

работна среща на партньорството (5 Март 2020 г.) и резултатите 

ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта; 

а) Членовете на журито са: член, определен от приемащото 

училище в Португалия; професионален фотограф; един 

представител на Общинския съвет; представител на 

португалската Национална агенция по програма Еразъм +; член 

на проекта „Cultural Heritage - a Link to the Past, a Bridge to the 

Future” 

б) Наградите ще бъдат връчени на последната работна среща в 

Турция през юни 2020 г. В случай, че награден не може да 

присъства на заседанието, наградата ще бъде изпратена по 

пощата на адреса на регистрация. 

6.Наградите са: 

а) Най-добра снимка (екшън камера - 150 евро); 

б) Най-добро европейско съобщение (компактен цифров 

фотоапарат - 100 евро); 

в) Две поощрителни награди (четец на SD карти - 30 евро). 
7.Организаторите на състезанието - училищата на „Cultural 

Heritage - a Link to the Past, a Bridge to the Future”могат да решат, 

че няма фотографии с достатъчно качество и да не присъдят 

всички предварително обявени награди.Участниците ще бъдат 

информирани по имейл за решението на журито. 

8.В Португалия ще се проведе изложба на всички участващи 

снимки, съвместно с местни фотографи. 

 


