Фотоконкурс по проект EXCEPT
Визията на младите: Да станеш възрастен днес
Допустимост



Възраст: не по-малко от 18 и не повече от 30 навършени години
Държава: държавите, от които са институциите – партньори по проект
EXCEPT (България, Естония, Германия, Гърция, Италия, Полша, Швеция,
Обединеното Кралство, Украйна) и други държави от Европейския съюз.

Как да участвам?


Публикувайте фотографиите на интернет страницата на проект EXCEPT или
ги изпратете по електронна поща: except.photo@gmail.com



Предоставете кратък коментар към фотографията, описващ контекста,
жизнената ситуация и интересите на нейния автор и на лицата, които тя
показва.
Когато изпращате фотографиите, посочете Вашето име, електронна поща,
възраст, държава, и при желание – професия.
Само фотографиите, изпратени с посочената по-горе информация, ще бъдат
допуснати за участие в конкурса.
Всеки участник може да изпрати до три фотографии. Всяка фотография
може да бъде изпратена само веднъж.





Изисквания към фотографията



Фотографиите трябва да бъдат между 1Mb и 20 Mb.
До конкурса се допускат само фотографии, предоставени в електронен
формат посредством онлайн формата за конкурса на интернет страницата на
проект EXCEPT или по електронната поща на конкурса.

Срокове




4 април – 1 юли 2016 г. – набиране и предварителна селекция – 1 фаза;
4 юли – 15 юли 2016 г. – окончателно гласуване – 2 фаза.
18 юли 2016 г. – обявяване на победителите на интернет страницата на
проект EXCEPT, както и на страниците на проекта във Facebook и Twitter.



Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща на или до 18 юли
2016 г.

Процедура










Фотографиите се приемат между 4 април и 1 юли 2016 г. В рамките на този
период, фотографиите ще бъдат предварително селектирани от жури,
съставено от професионални фотографи, представители на младите хора и
учени. Всеки месец ще бъдат обявявани 9 победители (по 1 за всяка
държава, от която са институциите, изпълняващи проект EXCEPT1 + 1 от
други държави, ако има такива). Някои от избраните фотографии ще бъдат
публикувани на интернет страницата на проект EXCEPT, както и във
Facebook и Twitter.
Най-добрите 30 фотографии (по 3 от държавите, от които са институциите,
изпълняващи проект EXCEPT и 3 от други държави от Европейския съюз),
избрани в периода до 15 юли 2016 г. ще продължат на финалната фаза на
конкурса.
В периода от 4 юли до 15 юли 2016 г., 30-те най-добри фотографии от
предварителната селекция ще се състезават за наградите във финалната
фаза на конкурса. Фотографиите ще бъдат публикувани на интернет
страницата на проект EXCEPT и във Facebook за публично гласуване.
Публичното гласуване ще бъде извършено във Facebook. Фотографията,
която има най-голям брой „харесвания“ във Facebook, ще бъде считана за
победител от публичното гласуване. Успоредно с публичното гласуване ще
бъде проведено гласуване и от журито на конкурса.
Трите фотографии, които имат най-голям брой „харесвания“ от публичното
гласуване във Facebook и най-голям брой гласове от журито, ще бъдат
обявени за победители в конкурса.
Победителите ще бъдат обявени на/или до 18 юли 2016 г. на интернет
страницата на проект EXCEPT, както и на Facebook и Twitter страниците на
проекта.

Награди




Победителите получават 250 евро за първо място, 200 евро – за второ място,
100 евро – за трето място2,3.
Изложба на 30-те най-високо оценени фотографии ще бъде организирана
във всяка държава.
Най-добрите фотографии ще бъдат популяризирани в средствата за масово
осведомяване в държавите, от които са институциите в консорциума по
проект EXCEPT.

1

България, Естония, Германия, Гърция, Италия, Полша, Швеция, Обединеното Кралство и Украйна;

2

Финансовите награди подлежат на данъчно облагане съобразно данъчното законодателство на Естония;

По желание на победителите, Университетът в Талин може да осигури наградата под формата на електронно
устройство на стойност, еквивалентна на стойността на финансовата награда.
3




Най-добрите фотографии ще бъдат изложени в Брюксел по време на
финалната конференция по проект EXCEPT.
Най-добрите фотографии ще бъдат публикувани и популяризирани на
интернет страниците на проект EXCEPT, във Facebook и Twitter.

За повече информация за конкурса, условията и правилата, по които той ще се
провежда, може да посетите на интернет страницата на проект EXCEPT или да ни
пишете по електронна поща на адрес: except.photo@gmail.com
Следвайте ни с хаштаг #You(th)Vision в Twitter: twitter.com/except_eu и във
Faceboоk: www.facebook.com/excepteu

