BLACK SEA VIEW
обявява конкурс за пейзажна фотография на тема
“Българското Черноморие”

Скъпи приятели,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие във фотографския конкурс
организиран от BLACK SEA VIEW на тема “Българското Черноморие”
Всеки желаещ може да участва в конкурса с максимум 3 фотографии.
Участниците изпращат снимките на email blackseaview@abv.bg .
След одобрението им, снимките ще бъдат публикувани на интернет страницата www.BlackSeaView.bg,
като всеки участник ще получи известие по имейл за публикуването на снимката му
или съответно причината за не публикуването в конкурсната галерия на сайта.

Срокове

1. Подаване на снимките по имейл - 30-и юни 2016 - 15-и септември 2016
2. Журиране - 15-и септември 2016 - 5-и октомври 2016
3. 10-и октомври - обявяване на наградените снимки

Регламент

В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.
Членовете на журито на конкурса, неговите организаторите и техни близки Не могат да участват в конкурса.
Задължително условие към конкурса е снимките да бъдат заснети през 2016 година.

Как да участвате

Всеки желаещ може да участва в конкурса с максимум 3 фотографии. Участниците изпращат снимките на email blackseaview@abv.bg .

Изисквания към снимките

Приемат се снимки в размер jpeg, с минимален размер (по дългата страна)
НЕ по-малко от 3000 пиксела и е желателно да не са по-големи от 10 мегабайта,
ако общия размер на файловете е по-голям, участниците трябва да използват сайт за файл трансфер (примерно: dox.bg или wetranfer)
Снимките трябва да са с коректно описан автор и заглавие,
желателно e името на автора да е поставено в името на файловете (пример: ivan_ivanov_1.jpg).
Няма да бъдат допускани, снимки с нецензурно съдържание нарушаващи етичните норми, снимки тип “семеен албум“,
снимки с нецензурно съдържание,снимки които не отговарят на темата на конкурса.
В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии.
Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството или датата на заснемане,
при поискване да представят на организаторите оригиналните нередактирани файлове.

Жури

Цветан Четъшки
Константин Николов
Евгени Димитров
Марин Каравелов

Награди

1-ва награда - Фотоапарат Nikon D3300 + обектив Nikon 18-105mm VR + SD карта 16GB
2-ра награда - Ваучер за дигитален печат Dibond-Кристал в размер 50/70см
3-та награда - Nikon CoolPix S33 + раница

Авторски права

Участниците в конкурса предоставят на организаторите правата за публикации на снимките, с които участва,
за промоционални цели на конкурса и популяризирането на фейсбук страницата BlackSeaView.

