УСЛОВИЯ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КАРТИ
„ПРЕОТКРИВАМЕ БЪЛГАРИЯ С ГИС“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Националният конкурс за карти „Преоткриваме България с ГИС“ (наричан по-долу
"Конкурса/ът) се организира от „Есри България” ООД, ЕИК: 831747245, със седалище и адрес на
управление в гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 62 (наричано по-долу „Есри
България”). Конкурсът се организира по повод провеждането на юбилейния 20-ти Световен ГИС
ден в България на 14.11.2018г. в гр. София, София хотел Балкан, зала „Роял“. Картите ще бъдат
част от изложбата, съпътстваща организираните по случай ГИС деня Конференция и Официален
коктейл. Допуска се участие в конкурса с печатна или интерактивна карта. Условията за участие
в конкурса (наричани по-долу “Условия/та”) ще намерите на интернет адрес
<http://www.esribulgaria.com>, раздел „Събития“, таб „Конкурс за карти“. Информация за
Конкурса може да получите и на телефонен номер (+359 2) 806 59 69 (разговорът се таксува
съобразно тарифния Ви план).
2. Включвайки се в Конкурса, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват.
3. В Конкурса могат да участват всички физически лица с постоянен адрес в Република България,
с изключение на служителите на Есри България, както и членове на техните семействата (деца,
родители и съпрузи). В Конкурса могат да участват и организации с различна
правноорганизационна форма със седалище в Република България.
4. Конкурсът се провежда в периода от 08.10.2018 г. до 11.11.2018г. (краен срок за изпращане на
готовите карти) и се организира и провежда на територията на Република България.
II. УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
5. Всеки, който желае да участва в Конкурса следва да изпрати имейл на
<maps@esribulgaria.com> като посочи вида карта, която ще разработва и категорията, в която
иска да участва. Всеки Участник може да участва в една или няколко категории с неограничен
брой карти. Когато участникът е дете (под 18-годишна възраст), във формата за регистрация се
посочва имейл адрес и телефон на родителя (настойника, попечителя или лицето, полагащо
грижи за детето). Когато участникът е дете, родителят (настойникът, попечителят или лицето,
полагащо грижи за детето) попълва и подписва също Декларация-съгласие съобразно
приложения
по-долу
формуляр
и
изпраща
същата
сканирана
на
имейл:
<maps@esribulgaria.com>. Когато Участникът е дете, ненавършило 14 години, всички изявления
и действия, свързани с Конкурса се правят от неговия родител (настойник, попечител или лицето,
полагащо грижи за детето). Родителят (настойникът, попечителят или лицето, полагащо грижи за
детето) декларира, че има право да упражнява съответните права във връзка със Закона за
лицата и семействата, Семейния кодекс и Закона за закрила на детето.
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5.1. Опционално, родителят (настойникът, попечител или лицето, полагащо грижи за детето)
дава съгласие конкретен учител да подпомага детето във връзка с участието му в Конкурса.
6. На сайта <https://storymaps.arcgis.com> Участникът създава своята интерактивна карта, като
използва една от апликациите на ESRI Story Maps. Участникът (съответно неговият
родител/настойник/попечител или лицето, полагащо грижи) се запознава самостоятелно с
условията за ползване и правилата за поверителност, налични на сайта
<https://www.esri.com/en-us/privacy/overview> и преценява дали желае да използва услугите му.
Есри България е отделно юридическо лице от собственика на сайта Esri Inc. и не носи отговорност
за
дейността
на
сайта
<https://storymaps.arcgis.com>
и
<https://www.arcgis.com/home/signin.html>.
7. Изисквания и срокове:
7.1. След успешна регистрация на <https://storymaps.arcgis.com> и създаването на
интерактивната карта, Участникът изпраща линк към нея на имейл: <maps@esribulgaria.com> не
по-късно от 11.11.2018г. За срока на Конкурса интерактивната карта следва да бъде публично
достъпна, като нейното преглеждане не трябва да изисква въвеждането на потребителско име и
парола и трябва да може да се споделя посредством линк.
7.2. Участникът, който разработва печатна карта следва да има предвид следните технически
изисквания: необходимо е картата да бъде в размер А1; да съдържа заглавие, име на автора,
име на представляваната от него организация, в случай че не е индивидуален участник;
използван продукт за изработването на картата; легенда. Участникът изпраща готовата печатна
карта на имейл: <maps@esribulgaria.com> в един от следните формати: .TIFF или .EPS; 300dpi - до
11.11.2018г. или я донася/изпраща по куриер отпечатана в размер А1 до 11.11.2018г. Ако
Участникът подготви постер с няколко изображения, които ЕСРИ България следва да принтира,
то той трябва да изпрати и самите изображения заедно с постера.
8. Съдържание на картата:
Карта трябва да разказва избрана от Участника история - свързана със специално преживяване,
с полезна информация, с исторически или фактически данни, с негов обществен или личен
проект. Участникът разказва своята история чрез избрани от него материали – снимки, видеа,
статии. Участникът е длъжен да използва единствено материали, с които не се нарушават права
и защитени интереси на трети лица /авторски и сродните им права и други/. В Конкурса не се
допуска използване на снимки, видеа, статии и други материали, които: противоречат на закона,
добрите нрави и обществения ред; с еротично и/или порнографско съдържание, нецензурни
и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа,
религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни; материали,
които са с друга тематика, извън тази на Конкурса; материали, които не отговарят на другия
изисквания от Условията. Всякакви материали, за които Есри България прецени, че не отговарят
на изискванията на Условията, няма да бъдат включени в Конкурса, без Есри България да се
мотивира, да дължи обяснения и/или да дава предупреждения на участниците.
9. Участникът декларира, че е автор/носител на авторските права/сродните права върху всеки
материал, както и на самата интерактивна или печатна карта, или има право да използва същите
(в това число за целите на Конкурса). Участникът декларира, че не е отстъпвал изключителното
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право за използване върху качваните от него материали и Картата на трети лица. Чрез
предоставяне на достъп до Картата Участникът отстъпва на Есри България правото да използва
Картата и съответните материали, в т.ч. чрез възпроизвеждане, разпространение сред
неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и
препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по
кабел на достъп до неограничен брой лица до снимките или части от тях по начин, който
позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко
лице. Есри България не дължи възнаграждение на Участника във връзка с използването. Горните
права на Есри България са валидни за максимално допустимия срок съгласно българското
законодателство и се отнасят до дейности на Есри България, свързани с провеждането на
Конкурса, неговото популяризиране и реклама.
10. Участието в Конкурса не е свързано със закупуването на стоки/услуги, в т.ч. от Есри България.
11. Всеки Участник има право по всяко време да прекрати участието си в Конкурса, като за целта
е необходимо да изпрати имейл с текст „Желая да оттегля участието си в конкурса.“ на
<maps@esribulgaria.com>.
12. Есри България има право едностранно да прекрати участието на даден Участник в Конкурса,
в случай на нарушаване/неспазване на Условията.

III. КАТЕГОРИИ. НАГРАДИ И СХЕМА НА КОНКУРСА
13. Категории
Конкурсът се провежда в следните Категории:







История и култура (карти, които представят културни събития, фестивали,
чествания, традиции, паметници на културата, исторически забележителности,
градове, общности, нации, местности и много др.);
Образование (карти, насочени към обучението, образованието и изучаването.
Истории за училище, университет, курс, кръжок и всичко, което ни помага да се
развиваме и обогатяваме с нови и полезни знания);
Пътуване и туризъм (познати и непознати места, пътища, гледки и преживявания,
свързани с красотата на нашата родина);
Устойчиво развитие (карти, които са свързани с теми като околна среда, градско
развитие, лични или обществени каузи, добри практики и примери от дейността на
организации и много др.).

13.1. Награждава се по 1 /един/ участник във всяка Категория. Победителите се определят от
жури, определено от Есри България, най-късно до 14.11.2018, когато ще се проведе честването
на Световния ГИС ден в България в София хотел Балкан, зала „Роял“. Победителите са поканени
на Световния ГИС ден за официално връчване на наградите. Присъствието е желателно, но не
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задължително. Наградата може да бъде получена също от офиса на Есри България на адрес гр.
София 1407, бул. Никола Вапцаров 35, ет.4 или да бъде съответно изпратена до него, след
предварителна уговорка между победителя и Есри България.
13.2. Имената на победителите от всяка категория ще бъдат обявени публично в срок до 5 дни
от края на Конкурса на интернет страницата <www.esribulgaria.com>, Facebook страницата на
Есри България <https://www.facebook.com/esribg/>, както и в медийното пространство. Есри
България ще се свърже с победителите на дадените координати за връзка при регистрацията в
Конкурса (телефон или имейл). Есри България не носи отговорност за грешни, неверни и/или
неточни координати, предоставени от Участниците.

14. Победителят във всяка една категория получава следните 4 (четири) награди:






Едногодишен лиценз за водещия в света ГИС софтуер Esri ArcGIS Desktop.
Повече информация за продукта може да намерите на
<http://desktop.arcgis.com/en/> и
Ваучер за пътуване до избрана от Победителя дестинация на стойност 250 лв. и
Сертификат от ЕСРИ България за „Esri Map Expert“ и
Специализиран атлас със съвременни ГИС карти „Esri Map Book“

14.2. Картите на победителите от всяка категория и информация за тях ще бъдат публикувани
на сайта на сп. National Geographic България <https://www.nationalgeographic.bg/>.
14.3. Не се допуска размяна на награди за пари и алтернативни престации.
V. ЛИЧНИ ДАННИ
15. Включвайки се в Конкурса на Есри България, Участниците доброволно предоставят на Есри
България свои лични данни или лични данни на непълнолетните лица, на съответните
представителите/служителите на организациите, и са информирани и се съгласяват тези лични
данни да бъдат обработвани от Есри България съгласно Уведомлението за поверителност. Есри
България е изготвило два варианта на Уведомление за поверителност:
- Уведомление за поверителност по отношение на лица, навършили 18 г.
- Уведомление за поверителност по отношение на лица, ненавършили 18 г.
Участниците задължително се запознават със съответните Уведомления. Родителите
(настойниците, попечителите, лицето, полагащо грижи за детето) съответно допълнително
попълват и подават Декларация – съгласие, приложена към Уведомление за поверителност по
отношение на лица, ненавършили 18 години.
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VI. ДРУГИ
16. Есри България не е длъжно да води кореспонденция и обсъжда непечеливши претенции,
включително при изтичането периода на Конкурса или по други подобни поводи.
17. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между Есри България и участници в
Конкурса, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие
споровете ще се решават пред компетентните държавни органи.
18. Есри България не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет
адресите
<https://storymaps.arcgis.com/>
и
<https://www.arcgis.com/home/signin.html>,
невъзможност за създаване на интерактивна карта, невъзможност за нейното споделяне и
подобни, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви
подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
19. Есри България има право да допълва и/или изменя Условията, като промените влизат в сила
веднага след публикуването им на интернет адрес <www.esribulgaria.com>, раздел „Събития“,
таб „Конкурс за карти“.
20. Есри България си запазва правото да промени началната дата, периода и продължителността
на Конкурса. Новите срокове ще бъдат посочени на интернет адреса <www.esribulgaria.com>,
раздел „Събития“, таб „Конкурс за карти“.
21. Есри България има право по всяко време да прекрати Конкурса, обявявайки това на интернет
адрес <www.esribulgaria.com>, раздел „Събития“, таб „Конкурс за карти“, в случай че прецени
това за необходимо според обстоятелствата. В случай, че Конкурсът бъде прекратен, Есри
България не дължи никакво обезщетение на Участниците в конкурса.
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