ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

По повод откриването на Българското председателството на Съвета на
Европейския съюз, Община Търговище организира ученически конкурс за фоторазказ
на тема „Търговище днЕС“
РЕГЛАМЕНТ
I. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА
Конкурсът „Търговище днЕС“ се реализира под патронажа на Кмета на община
Търговище и е замислен с цел да приобщи младото поколение към живота на града, да
подкрепи и популяризира ученическото творчество и креативност, изграждайки
дигитална визитка на родния град.
II. ТЕМАТИКА НА КОНКУРСА
Целта на „Търговище днЕС“ е да мотивира подрастващите да уловят и
представят през собствения си поглед фоторазказ за моменти от забързаното ежедневие
на града, търговищки лица и личности, красотата на природата или емблематични за
града места и събития, лични емоции и интереси. Чрез ключовите понятия: роден град,
България, Европа, Европейски съюз да разкажат със снимки за различни аспекти на
местните традиции, бит, култура и начин на живот, спорт и развлечения, училищна и
улична (street) среда, в контекста на европейските ценности и символи.
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В конкурса „Търговище днЕС“ могат да участват ученици от V до XII клас от
всички училища и извънучилищни звена на територията на община Търговище,
разделени в две възрастови групи:
-

от V до VIII клас;
от IX до XII клас.

IV. МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът „Търговище днЕС“ се провежда в следната последователност:
1. Желаещите да участват, е необходимо да изпратят до 10 авторски снимки,
подредени във фоторазказ, по някой от следните начини:
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-

-

-

На и-мейл: targovishte.dnes@gmail.com. Допуска се материалите да бъдат
предварително качени в сайтове за споделяне на файлове, като www.dox.bg,
www.wetransfer.com
Лично подадени в Центъра за административно обслужване на Общината.
Материалите трябва да са записани на СD/DVD и запечатани в пощенски плик с
надпис „За конкурса за фоторазказ „Търговище днЕС“;
По пощата на адрес: гр. Търговище, 7700, пл. „Свобода“, Община Търговище записани на СD/DVD, с надпис на плика „За конкурса за фоторазказ
„Търговище днЕС“.
Препоръчително е всеки фоторазказ да бъде озаглавен.

2. В придружаващо писмо в имейла или в пощенския плик, в който се подават
материалите, се посочат координати за контакт: 3-те имена на ученика,
училище, клас, актуален телефон, име на подкрепящ учител, ако има
такъв. Може да се посочи времето, в което са заснети кадрите, и кратка
анотация на фоторазказа.
3. Срок на регистрация за участие в Конкурса – 23.59 ч. на 10 април /вторник/
2018 г. Всички регистрации след определения краен срок ще се считат за
невалидни.
4. Всеки участник има право да участва само с 1 фоторазказ.
5. Участието е индивидуално.
6. Община Търговище ще публикува получените материали и анкета за гласуване в
официалния си сайт: http://targovishte.bg/ в срок до 13 април /петък/ 2018 г.
Конкурсните материали ще бъдат и периодично излъчвани на градската
видеостена. Ако някой от материалите не отговаря на тематиката или нарушава
общоприети норми и закони, Организаторът няма да го включи в конкурса.
7. Гражданско гласуване за фоторазказ по избор в периода 13 април – 7 май 2018
г. (до 23.59 часа на 7 май /понеделник/ 2018 г.)
8. Линк към страницата за гласуване, както и Регламентът на конкурса, ще бъдат
изпратени до побратимените градове на Търговище, представяйки модерния
европейски облик и развитие на родния град, с опция за включване в
гласуването.
9. Гражданското гласуване ще определи победителите на 1, 2 и 3-о място в
двете възрастови групи, които ще получат предметни награди.
10. Резултатите от конкурса ще бъдат официално обявени на 11 май /петък/ 2018 г.,
а награждаването в Деня на Търговище – 14 май 2018 г.
V. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА
1. Участникът гарантира, че е автор на фоторазказа, с който участва в конкурса
„Търговище днЕС“, и е носител на авторските права за включените в него
снимки.
2. С участието си в този конкурс, участникът дава съгласие кадрите му да бъдат
използвани от Организатора на конкурса в електронни и печатни издания.
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За информация относно конкурса: targovishte.dnes@gmail.com, Станислава Солакова –
0876/720 071, Ивелина Ботева – 0879/869 330.
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