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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 
1.Въпрос: 
1. Могат ли да участват хора от всяка част на страната? 
Отговор: 
Да, конкурсът е отворен за участие на ученици от цялата страна. 
 
2. Въпрос: 
Кога трябва да започнат да се изпращат снимките? 
Отговор: 
Когато сте готови може да започнете да изпращате вашите творби. Вече получаваме 
снимки за конкурса. Не забравяйте, че крайният срок е 15 октомври 2010 г., като до 
тази дата вашите творби трябва да са ПОЛУЧЕНИ на посочения в обявата адрес. Това 
означава, че ако ги изпращате по поща или куриер трябва да предвидите и времето за 
пристигането им до Ямбол. 
 
3. Въпрос: 
Колко на брой могат да бъдат представените фотографии? 
Отговор: 
Всеки участник може да изпрати до 5 снимки. 
 
4. Въпрос: 
Ако някоя от снимките, които изпратя за конкурса спечели, получавате ли правата 
върху моята снимка? 
Отговор: 
Правата за снимките си остават ваши, на автора. Същото важи и за филмите. Ние ще 
имаме право да включим наградените произведения в отчета по проекта и в уеб 
страницата на сдружение ЦОПСИ. 
 
5. Въпрос: 
Преди два дни научих за конкурса, който се провежда в гр. Ямбол. На формуляра за 
участие пише, че крайният срок за подаването му е 15 септември. Моят въпрос е, мога 
ли сега да подам формуляра заедно с избраната от мен категория - за филм или 
фотография?  
Отговор: 
Да, може да участвате в конкурса. Очевидно разполагате със стария формуляра, а сега 
срокът за кандидатстване е удължен до 15 октомври. Ако някой участник е изпратил 
снимките си преди 15 септември по стария формуляр може да ги изтегли /ако желае/ и 
да представи нови. 
 
6. Въпрос: 
Може ли снимките за конкурса да бъдат представени на електронен носител? 
Отговор: 
Не, снимките трябва да бъда представени на ХАРТИЕН носител. 
 
7. Въпрос: 
В обявата е посочено, че и за кино и за фото по време на фестивала ще има 2 конкурса 
„Предварителен” и „Моментен”. Може ли да се участва само в единия? 



 
BG051PO001-4.2.02 „ Да направим училището привлекателно за младите хора“  

Договор: BG051PO001-4.2.03 – 855     Проект “Визия за бъдещето” 
 

 
Проектът се реализира с финансова  подкрепа от Европейския социален фонд 

2

Отговор: 
Да, участниците сами преценяват дали да участват само в единия конкурс или и в 
двата. Също така е възможно теоретично и един участник да участва във всички 
обявени общо 4 конкурса: за кино /предварителен и моментен/ и за фото  
/предварителен и моментен/. Разбира се той ще трябва да спазва специфичните условия 
за всеки отделен конкурс и да прецени къде ще може да се представи най-добре. 
 
8. Въпрос: 
Трябва ли да присъствам на Националния фестивал на ученическото визуално 
творчество в случай, че участвам само в „предварителния” конкурс? 
Отговор: 
Не е задължително. Ученик, който се е изпратил свои творби за участие само в 
„предварителния” конкурс може да участва във фестивала само по желание. Тези, 
които са се записали за участие в „моментния” конкурс естествено трябва да бъдат в 
Ямбол на посечения ден и час. 
 
9. Въпрос: 
В обявата сте посочили, че конкурсите ще се проведат по време на Националния 
фестивал на ученическото визуално творчество от 22 до 24 октомври 2010 год. в 
град Ямбол. Понеже не сме от гр. Ямбол бихме желали да научим кога точно ще се 
проведе „моментния конкурс”. 
Отговор: 
Точната програма за фестивала ще бъде изготвена по-късно и ще бъде съобразена с 
броя на учениците, които са подали заявка за участие. Програмата ще бъде 
публикувана на уеб страницата на сдружение ЦОПСИ -  www.cepsi95.org.  Планираме 
„моментния конкурс” за филми и фотографии да се проведе едновременно на 23 
октомври 2010 г. 
 
10. Въпрос: 
Искам да участвам само в „предварителния” конкурс и понеже не съм от Ямбол няма да 
присъствам на фестивала. В случай, че бъда награден ще мога ли да си получа 
наградата и как? 
Отговор: 
Разбира се, че ще може да си получите наградата, в случай, че журито реши да Ви 
отличи с нещо. Самото й получаване може да стане след това в гр. Ямбол или да Ви я 
изпратим след попълване на съответните документи. 
 
11. Въпрос: 
Как можем да разберем дали изпратените от нас снимки или филми са пристигнали 
навреме при вас и не са изгубени? 
Отговор: 
Когото пристигне съответния пакет със снимки или филми за участие в конкурса на 
него му се поставя входящ номер с дата. Когато предавате пакета на ръка в офиса на 
сдружение ЦОПСИ ще Ви се издаде входящ номер. Ако го изпращате по пощата е 
добре това да става чрез обратна разписка или куриер. До три дни след крайния срок за 
представяне на творбите на уеб страницата на сдружение ЦОПСИ ще бъде публикуван 
списък на участниците. В случай, че сте изпратили творби за участие в конкурса  и не 
намерите името си в списъка може да ни се обадите за да изясним какъв е случая.  


