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СТАТУТ 

 

 
 Националният конкурс по фотография „Светът на семейството” се 

провежда за първа година и е посветен на 15 май – Международния ден на семейството. 

Семейството заема особено място в живота на всеки човек. В него живеем, растем, 

възпитаваме се, в него се изграждаме като личности. Семейството е нашия микросвят. То е 

мястото за създаване и съхраняване на националните и духовни ценности. Всеки човек се 

нуждае от семейство като място за общуване, внимание, грижа и любов, място за създаване 

и продължаване на традициите на рода. Семействата са много различни. Всяко семейство е 

по свой начин  уникално и важно за своите членове. 

Темата на конкурса предоставя възможност на децата да разгърнат  въображението 

си и да покажат своето лично отношение към света на семейството. 

 

        Цели: 

• Със средствата на фотографското изкуство да се представи значимостта на 

семейството, неговата роля в живота на детето и се даде поле за изява на обичта, 

привързаността на децата към най-близките им и ценностите на семейството. 

• Да даде възможност за творческа изява на младите хора, за да покажат своя 

фотографски поглед към  света на семейството.    

            •  Да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, 

да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника. 

 

              

Условия за участие: 

Право на участие в конкурса по фотография имат всички  ученици от V до ХІІ клас 

от цялата страна. 

1. Възрастови групи: 

Оценка и класиране на участниците  ще се извърши  в две възрастови групи:                               

                - І възрастова група -   V – VІІІ кл.         

                - ІІ възрастова група -  ІХ – ХІІ кл. 

 

 



                                                                                                                                     2. 

 

 

2. Общи условия: 

2.1. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с 

черно-бели и/или цветни снимки до 3 /три /броя. 

2.2. Формат на фотографиите:  фотографиите да са разпечатани във формат  20/30 см. 

2.3. Показатели за оценка: художествено решение на темата на конкурса, прецизно 

техническо изпълнение. 

2.4. Серия от 3 снимки се счита за една творба.  

2.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на  

яркост и контраст, изостряне на изображението, кропване на снимката. 

2.6. Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки  

ретуширани дигитално  и съдържащи надписи, графики, рамки или дати. 

            2.7.  Не се допускат за участие селфи снимки.  

2.8. Изпратените за участие във фотоконкурса снимки не трябва да са предлагани на  

други конкурси. 

2.9. Всяка фотография да бъде придружена със следната информация: наименование  

на снимката, трите имена на автора, клас, училище /ИПУ/, град, ръководител, телефон за 

връзка. 

2.10. Компетентно жури ще т присъдини  І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група,  

поощрителни награди, както и специални награди.  

2.11.  Изпратените фотографии остават във фонда на ОДК – Кърджали. 

 

      3. Срокове: Краен срок за получаване на фотографиите – 09.05.2016 г.  на адрес: 

 

            6600 гр.Кърджали, ул.”Полковник Дервингов” 1  

            Обединен детски комплекс, За фотоконкурса 

 

4. Организация и финансови условия: 

4.1. Наградените ученици и техните  ръководители ще бъдат уведомени за 

резултатите от конкурса и ще бъдат поканени за откриване на изложбата и награждаване на 

15.05.2016 г. 

4.2. Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците. 

            4.3. Неполучените награди се изпращат при заявка с куриерска служба за сметка на 

получателя. 

 

Откриването на Националната изложба „Светът на семейството” и 

награждаване на победителите ще се състои на 15.05.2016 г. /неделя/  от 11.00 ч. в 

гр.Кърджали, парк „Арпезос – Север” по време на Благотворителния детски празник 

„Моето семейство”. 

  

За въпроси и повече информация: 

   тел.: 0361/6 23 24   

   e-mail: odk_ki@abv.bg 

 


