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Регламент за провеждане на фотоконкурс 

„Живата природа” 

 

Общи положения: 

Конкурсът е регионален и се провежда за тринадесета поредна година. Посветен е 

на Световния ден за защита на околната среда – 5 юни. 

Конкурсът се провежда в две направления: 

„КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА”   и   „НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ -  ЖИВОТНИТЕ” 

Организатор на фотоконкурса:  ЦПЛР – ЦУТНТ – гр.Разград  

Цели:  

 Да се покаже красотата на природата, видяна през фотообектива от младите 

участници. 

 Да се предостави възможност на учениците да изразят своето отношение 

към фотографията и красотата на природата. 

 Да се стимулира творческото мислене и изявата на децата и младите хора. 

Условия за участие: 

В конкурса  могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разпределени в три 

възрастови групи: 

 I-IV клас 

 V-VIII клас 

 IX-XII клас 

 

Изисквания към представените  творби: 

 конкурсните творби да са по темата и да са авторски; 

 допускат се допълнителни обработки на яркост и контраст на снимката; 

 не се допускат обработки като: колажи, надписи, графики или дати; 

 творбите да не са участвали в други конкурси. 

 

МЛАДИ ФОТОГРАФИ, 

 всеки от вас ще може да участва с до три снимки във всяко направление; 

 фотографиите за участие се приемат на e-mail:  foto_cutnt@abv.bg 

 фотографиите да бъдат в дигитален JPG формат, размерът на файловете не 

трябва да бъде по-голям 20 MB; 



 

 творбите да бъдат придружени от следната информация: име на снимката, 

трите имена на участника, клас, училище и ръководител, точен адрес и 

телефон. 

 

НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЛИЧНО. 

С ЧАСТ ОТ УЧАСТВАЛИТЕ СНИМКИ ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА ИЗЛОЖБА НА 

ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ЦПЛР – ЦУТНТ – РАЗГРАД:  

Подкрепа Личностно Развитие! 

 

ОЦЕНЯВАНЕ: 

  Оценяването ще бъде извършено от компетентна комисия, анонимно. 

Критерии за оценяване: 

 отговаря ли снимката на темата на конкурса; 

 има ли послание /замисъл/ на кадъра; 

 има ли художествена стойност – контраст между светлина и сянка, 

естетически качества, оригиналност на идеята; 

 спазен ли е регламентът и техническите изисквания в него; 

 журито избира между снимките финалисти, които се селектират за участие в 

изложбата и класиране на авторите. 

 

С изпращането на снимката си: 

  участникът декларира, че притежава авторските права върху нея и 

съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на 

конкурса; 

 съгласява се при използването на неговите фотографии, да бъде 

упоменато името му като автор. 

 

ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 5 ЮНИ – СВЕТОВНИЯ ДЕН НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ ЛИЧНО В ДОМА НА 

ПРИРОДОЗАЩИТНИКА КЪМ ЦПЛР – ЦУТНТ – РАЗГРАД НА 5.06.2021г., 10:00 часа. 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ -  1.06.2021 г. 

ЗА СПРАВКА И ИНФОРМАЦИЯ: телефони: GSM:0896876160 Милен Митев 

Всички материали за конкурса да бъдат изпращани на адрес: 

e-mail:  foto_cutnt@abv.bg 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ! 


