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Проектът се реализира с финансова  подкрепа от Европейския социален фонд 

 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 
1. Въпрос:  
Здравейте, аз съм ученичка от 6-ти клас и искам да участвам във фотоконкурса. Бих искала да ми 

обясните как и къде да изпратя материала за конкурса и какъв формуляр трябва да попълня. Благодаря 
предварително. 

Отговор:  
Творбите за конкурса трябва да се получат до 15 октомври на адрес: 

Гр. Ямбол, ул. Искър 1А, партер 
Сдружение ЦОПСИ – за конкурса 
Подробности за конкурса може да получите от: 
- уеб страницата на сдружение ЦОПСИ: www.cepsi95.org; 
-  e-mail: cepsi1995@yahoo.com; 
- телефони: 046 66 58 22; 0887 68 42 31  

   
2. Въпрос:  

    Имам въпрос във връзка с конкурса. Ние ще участваме с два филма. Всеки от тях е правен от 
група ученици, всеки от които е изиграл важна роля за направата. Формуляра се попълва от един ученик. 
Честно казано се чудя кой да е той. Има ли критерии, по които да го определя или просто трябва да е 
представител на групата?  
    Отговор:  

Формуляра за филмите може да се попълни от един човек представител на екипа /за 
предпочитане режисьора/, а могат да се впишат и повече имена. Например и на сценарист, оператор, 
актьори.... В самия формуляр за филмите има за попълване точка Автор/и...., в която може да напишете 
толкова имена от екипа, колкото сметнете за необходимо. Няма ограничение - важното е да има поне 
едно лице от екипа с посочени точни контакти. 
 

3. Въпрос: 
Здравейте! Искам да попитам за конкурса Национален кино и фото конкурс за ученици. Филмите 

може ли да са от снимки? Моля за бърз отговор! 
  Отговор:  

Въпросът Ви е, според мен, е малко неясен. Ако имате само отделни фотографии бе следвало да 
участвате във  фото конкурса. Ако имате подходящи снимки и можете да ги монтирате така, че да се 
получи нещо като филм /предполагам документален/ - няма пречки да участвате с него в кино конкурса. 
 

4. Въпрос:  
     Може ли снимките с които смятам да участвам в конкурса да бъдат на електронен носител и да 
бъдат изпратени по електронната поща? 
     Отговор: 
     Не. В условията за участия във фото конкурса /предварителен/ изрично е посочено, че снимките 
трябва да са на хартиен носител и да се изпратят по пощата или да се донесат лично на посочения адрес 
на сдружение ЦОПСИ. 
 

5. Въпрос:  
         Има ли изисквания за вида на хартията, на която трябва да бъдат представени снимките за 
конкурса.  Може ли да бъдат на обикновена хартия? 
        Отговор: 
      Няма специални изисквания за вида на хартията, на която да се представят снимките за участие 
във фото конкурса. В интерес на участниците е да представят своите творби на хартия, която най-добре 
ще подчертае техните качества и да бъдат конкурентни на другите.  
 

6. Въпрос: 
    Кой поема разходите за участниците в конкурса, които не са от град Ямбол? 
      Отговор: 
      Участниците сами поемат разходите за своето участие в конкурса – лично или чрез училището, 
което ги изпраща. Организаторите могат да поемат ангажимент за резервация в местен хотел според 
желанието на участниците.  
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7. Въпрос: 
     Ще бъде ли осигурена от организаторите снимачна техника за участниците в „моментния”  
конкурс? 
      Отговор: 
       Не. Всеки участник /екип/ в „моментния”  конкурс трябва да използва своя или училищна 
снимачна техника – фотоапарати, кинокамери, осветление и други. В деня на „моментния”  конкурс 
организаторите ще осигурят фотостудио, в което снимките да бъдат копирани и компютри, на които да 
се монтират филмите. С оглед на това, че може да има много участници е възможно компютрите да не са 
достатъчни за всички кино екипи. За това препоръчваме тези екипи, които имат възможност да носят 
своите преносими компютри, които да могат да се използват при монтажа. Препоръчително е също така 
да имат и запис на различни музикални произведения, които биха могли да използват при музикалното 
оформление на филмите си.  
 

8. Въпрос: 
       Може ли да ни съобщите кои ще бъдат членовете на журито? 
       Отговор: 
       Основният състав на журито вече е определен от организаторите, но то все още се попълва. С 
оглед на това да не се влияе предварително на журито, както и изборът на жури да не въздейства върху 
творческата свобода на участниците – членовете на журито ще бъдат официално обявени на уеб 
страницата на сдружение ЦОПСИ след изтичане на крайния срок /15 октомври/ за представяне на 
творбите. Предварително планираната дата за тази обява е 18 октомври 2010 г.  


