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ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ 

„ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ“ 
ПОСВЕТЕН НА: 

55 ГОДИНИ ОТ ПОЛЕТА НА ЧОВЕК В КОСМОСА 

„Политайки над Земята с кораб, аз видях  

колко прекрасна е нашата планета.  

Ние, хората, трябва да съхраним и умножим 

тази красота, а не да я разрушаваме.” 

Юрий Гагарин 

1. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА? 

Първа възрастова група:  ученици 7-9 клас 

Втора възрастова група:  ученици 10-12 клас 

В конкурса НЕ могат да участват автори, които са членове на семействата на 

организаторите на конкурса и журито. 

 

2. ТЕМА НА КОНКУРСА „Планетата Земя” 

Полетът на Юрий Гагагарин е осъществен на 12 април 1961 г., когато за първи път в най-

новата история, човек наблюдава Земята от космоса. 55 години след този исторически полет, 

човешката намеса е на път да унищожи растителни и животински видове на планетата Земя, 

да промени сушата, водата, атмосферата и климата на родната планета.  През последните 20 

години бяха открити множество планети обикалящи около други звезди, но нито една от тях 

не е двойник на Земята. Предлагаме ви през обектива на вашия фотоапарат да погледнете и 

запечатате Земята – нейната неповторимо красива дива природа и разнообразни животински 

видове.  

3. РАЗДЕЛИ НА КОНКУРСА ЗА ФОТОГРАФИЯ 

А. Авторска фотография на тема: 

Природа – пейзажна фотография, без прояви на цивилизация; 

Живот – различни животински видове в дивата природа или в градски паркове; 

Макрофотография – заснемане с голямо увеличение на растения, насекоми и дребни 

животни.  

Небе – фотографиране на интересни небесни явления, като хало, небесна дъга, червено 

Слънце; облаци със странна форма; светкавици; метеори; съзвездия.  

Б. Фотоколаж:  

Изберете една подтема от т.А и направете фотоколаж от ваши снимки, или обединете две 

или три подтеми в една композиция и изразете творческо виждане. 

 



4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

4.1. Всеки автор може да участва в конкурса с до три авторски фотографии на тема по 

избор от посочените (Природа, Живот, Макрофотография, Небе) или с един фотоколаж. 

4.2. Желателно е снимките да не са по-стари от 3 години (направени през 2014, 2015 или 

2016 г.). 

4.3. Снимките и/или фотоколажът трябва да са в дигитален формат JPG/JPEG, да имат 

заглавие и задължително да са придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и 

историята на снимката – до 5 реда, написани в MSWord-формат.  

4.4. Големината на изображението да е не по-малка от 1500 пиксела по дългата страна и с 

препоръчителен обем 2.5 МВ (минимум 500 кВ).  

4.5. В конкурса могат да участват както цветни, така и черно-бели фотографии.  

4.6. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: 

- обработка на яркост и контраст; 

- изостряне на изображението; 

- прекадриране на снимката. 

Не се допускат снимки, които са ЯВНО РЕТУШИРАНИ, С ДОБАВЕНИ НАДПИСИ И ГРАФИКИ. 

Целта на конкурса е да покаже максимално естествената природа, а не умения на автора за 

работа с фотообработващи програми. 

4.7. Критериите за класиране  на фотографиите и колажите са: 

Критерий А: техническо изпълнение  – относителна тежест 25% 

Критерий Б: композиционно решение – относителна тежест 35% 

Критерий В: художествена и научна стойност – относителна тежест 40% 

 

5. АВТОРСКИ ПРАВА 

5.1. Авторските права са притежание на автора. 

5.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите 

и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на 

фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на 

участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста 

на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.  

5.3. Изпращайки фотографии или фотоколаж за участие в конкурса, участниците дават 

съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия 

или в електронен формат в рекламни материали и в сайта на Планетариума, да бъдат 

включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът, както и да бъдат използвани в 

публикации, свързани с изявата, с цел реклама и представяне на конкурса. ХАРТИЕНИТЕ 

ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ФОТОГРАФИИТЕ НЕ СЕ ВРЪЩАТ!  

5.4. Със самия факт на кандидатстване за участие в конкурса, участниците декларират, че 

са изпълнили всички свои задължения към трети лица, като добросъвестно са уведомили 

разпознаваемите в кадрите хора и собственици на имущество.  

5.5. Участниците, чиито снимки бъдат открити в Интернет или други източници и се 

докаже, че не са авторски се декласират.  



 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИ ЗА УЧАСТИЕ 

6.1. Регистрацията за участие става до 1 април (петък) 2016 г., включително, чрез 

изпращане на: информация за автора – име, клас, училище, снимките в дигитален формат 

JPG/JPEG и описанието им, като прикачени файлове с тема „Фотоконкурс”, на електронна 

поща: naop.varna.konkurs@abv.bg. Всеки участник ще получи потвърждение за успешно 

извършена регистрация на снимките, които е изпратил. Ако ученикът е насочен за участие в 

конкурса от свой учител, моля да го впише като ръководител. До участие в конкурса няма да 

бъдат допускани творби, изпратени с непълна информация за снимките и автора.   

6.2. Снимките и фотоколажите с потвърдена регистрация, се предават отпечатани на 

хартия в срок до 8 април (петък) 2016 г. в НАОП-Варна - лично, или чрез препоръчана поща 

на адреса на Планетариума (виж в края на текста). Желателно е отпечатъците на снимките 

да са на фотохартия, мат, в размер 250/380 мм (цената е 5 лв). Допуска се отпечатванe на 

лазерен или мастилено-струен принтер върху картон с размер АЗ (297мм/420мм) - с 40 мм 

бяло поле по края (виж фигурата). Отпечатването в книжарниците „Офис 1”, „ПАУС” и други 

агенции за реклама и печат, е на цена до 3 лв. 

 

 

 

 

НА ГЪРБА на всяка снимка или отпечатък трябва да има четлив надпис със следната 

информация:  заглавие на снимката,  

автор, клас, училище,  

телефон за връзка,  

електронна поща 

ЗАБЕЛЕЖКА: Фотографиите и отпечатъците, които не отговарят на условията на т. 6.2. 

няма да участват в класирането. 

 

7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ 

Снимките ще бъдат оценявани от комисия, включваща представители на 

съорганизаторите и професионални фотографи. Комисията за журиране, разглежда 

представените творби и допуска до участие тези, които отговарят на темата и техническите 

изисквания.  

Награди: Във всяко направление (А и Б), за двете възрастови групи, са предвидени по три 

награди – първо, второ и трето място и поощрения. Всеки участник в конкурса ще получи 

сертификат за участие.  

 

8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ 

На 12 април 2016 г. на сайта на НАОП „Николай Коперник”-Варна:  www.astro-varna.com, 

ще бъдат обявени победителите във всяко направление. Награждаването ще стане при 

откриване на изложбата с творби на участниците на 22 април (петък) 2016 г. – Ден на Земята.  

 

 
250 мм х 380 мм 

40 мм 

mailto:naop.varna.konkurs@abv.bg


 

9. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Предоставените данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат 

предоставяни на трети страни. Те ще послужат за идентифициране на победителите в 

конкурса.  Авторът дава право на организаторите да използват неговото или нейното име в 

публични съобщения свързани с конкурса.  

 

10. ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА 

С изпращането на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че 

са запознати с условията на конкурса и ги приемат. Материали, които са включени в 

изложбата, не се връщат.  

 

За контакти:  тел. 052/684-441 или 684-444 

Ел. поща:  naop.varna.konkurs@abv.bg  

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

НАОП „Николай Коперник”,  „Приморски парк” 4, п.к. 120, 9000 ВАРНА  

ЗА КОНКУРСА „Планетата Земя” 

 

СТАНЕТЕ ПРИЯТЕЛИ НА КОНКУРСА ВЪВ ФЕЙСБУК – ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА  

„Слънцето, Луната, Светлината“  

www.facebook.com/naop.varna.konkurs  

 

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ, СПОДЕЛЕТЕ ИДЕИ! 
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