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УСЛОВИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС 

 

::: ЛЮБИМИ МЕСТА НА КАРТАТА НА БЪЛГАРИЯ ::: 
Улови красотата на България през твоя обектив 

 
 
 
1. ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛ НА КОНКУРСА  
 
Националният фотоконкурс „Любими места на картата на България“ (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 25-годишнината от 
създаването на “Есри България” и във връзка със Световния ден на Географските 
информационни системи на 18.11.2020г.  
 
Условията за участие в Конкурса (наричани по-долу “Условия/та”) ще намерите на 
интернет адрес <http://www.esribulgaria.com>, раздел „Събития“, таб „Фотоконкурс“. 
Информация за Конкурса може да получите и на телефонен номер (+359 2) 806 59 69  
(разговорът се таксува съобразно тарифния Ви план).   
 
Конкурсът има за цел да предостави възможност на всеки участник да покаже и 

популяризира любимите си места в България, като сподели своите красиви открития, вкл. 

природни, културни, археологически, исторически и други, чрез заснети от него 

фотографии. На финала чрез всички кадри ще бъде създадена интерактивна ГИС карта с 

най-любимите и впечатляващи кътчета на България. Карта, която ще позволи на всеки 

желаещ само с няколко клика да разгледа виртуално красива България, заснета през 

обективите на участниците в Конкурса.  

 
2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА  
 
Участието в играта може да бъде заявено единствено на: 
https://survey123.arcgis.com/share/b537c4ed1c78458183367a2d1bd2fab3 
 
3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА 
 
Конкурсът стартира на 06.11.2020г. и приключва на 04.12.2020г. в 24:00ч. На 10.12.2020г. 
ще бъдат оповестени победителите в Конкурса. Организаторът си запазва правото да 
удължава или съкращава тези срокове при условие, че оповести промяната 
предварително на Интернет страницата си: <http://www.esribulgaria.com>, раздел 
„Събития“, таб „Фотоконкурс“. 
 
 

http://www.esribulgaria.com/
https://survey123.arcgis.com/share/b537c4ed1c78458183367a2d1bd2fab3
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4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
 
В Конкурса имат право да участват всички желаещи физически лица, любители и 
професионални фотографи, без ограничения във възрастта. Физически лица под 18 
годишна възраст могат да участват с официалното съгласие на техен родител/настойник, 
запознат с официалните правила и условия на Конкурса. 
 

В Конкурса НЕ могат да участват служителите на “Есри България”, както и членове на 
техните семействата (деца, родители и съпрузи).  
 
5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

В Конкурса има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на условията, 

посочени в Раздел 4 от настоящите условия. За да участват в Конкурса, участниците 

трябва да: 

1. Попълнят уеб формата  

https://survey123.arcgis.com/share/b537c4ed1c78458183367a2d1bd2fab3 , в това 

число предоставят контактна информация, качат заснета от тях фотография, с 

размер не по-голям от 10МB, за която притежават авторски права, попълнят 

заглавие, описание и местоположение на подаденото изображение.  

 

Ако участникът не притежава авторски права върху качената от него снимка, той не 

може да участва в Конкурса и следва незабавно да прекрати своето участие. Всеки 

участник може да участва с неограничено количество снимки. С участието си в Конкурса 

всеки участник декларира, че се съгласява имената му да бъдат обявени на страница на 

организатора при евентуално спечелване на награда. Регистрацията в Конкурса и 

потвърждението ѝ гарантират включването на участника в Конкурса за предвидените 

награди, спазвайки условията описани в Раздел 7. Участието в Конкурса не е обвързано 

с покупка на стоки и/или услуги.  

6. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА  

Кадърът, с който се участва в Конкурса следва да бъде с размер по-малък от 10 МB. 

Публикуваният кадър следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или 

обработен допълнително и да отговаря на 3-те критерия: да притежава потенциал за 

споделяне, да бъде оригинален, без неговото заснемане да излага на риск здравето и 

живота на неговия автор и/или други участници. Изображението следва да отговаря на 

добрите нрави, да не включва заснети хора, да не е от еротичен и/или порнографски 

характер или да внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна 

и/или расова нетърпимост, възхваляваща или оневиняваща жестокост, насилие, или 

https://survey123.arcgis.com/share/b537c4ed1c78458183367a2d1bd2fab3
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такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и 

добрите нрави. Публикувана снимка, която противоречи на горните изисквания, се 

дисквалифицира и не участва при избора на печелившите. Всеки участник, който се 

опита или наруши правилата на Конкурса ще бъде автоматично дисквалифициран от 

организатора.  

7. ЖУРИ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Победителите в Конкурса ще бъдат определени от специално селектирано жури, като 

ще бъдат раздадени следните награди осигурени от ФотоПавилион:  

- I-во място – ваучер за фотографски курс, както и ваучер на стойност 300 лв. 

за пазаруване в магазините на ФотоПавилион. 

- II-ро място – ваучер за фотографски курс   

- III-то място – ваучер за фотографски курс 

Фотографиите на всички участници заедно с предоставените от тях име, заглавия и 

описания ще бъдат включени в специално  създадена интерактивна ГИС карта с най-

любимите и впечатляващи кътчета на България.  

9. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

Победителите ще бъдат обявени на 10 декември 2020г. на интернет страницата на 
организатора на Конкурса : <http://www.esribulgaria.com>. 
 
Печелившите участници ще получат и електронно писмо от организатора на имейл  
адреса, с който са се регистрирали за участие. В отговор на писмото от организатора, 
печелившите следва да уточнят начина на предаване на наградата. 
Организаторът се ангажира да достави наградите в срок от 30 дни след получаването на 
потвърждаващ имейл с уточнен начина на предаване на наградата.   
 
Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. 

10. ОТГОВОРНОСТ  

Организаторът не носи отговорност в случай, че участник е предоставил грешен имейл 

адрес, с който е заявил участието си. 

11. ЛИЧНИ ДАННИ 

С участието си в настоящия Конкурс участниците декларират и се съгласяват, че 

предоставят доброволно личните си имена и имейл адреси доброволно, като 

необходимо условие за участие в Конкурса и за ползването на правата, които могат да 

придобият с участието си в него. В това число предоставят изричното си съгласие 

организаторът на Конкурса да обработва предоставените от тях лични данни за периода 

http://www.esribulgaria.com/
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на Конкурса, както и се съгласяват, имената им да бъдат включени във финалната карта 

на Конкурса, а в случай на получаване на награда, техните имена могат да бъдат 

разгласени публично от организатора на Конкурса. 

Организаторът на Конкурса гарантира в максимална степен защитата на личните данни 
на всеки участник, обработвани при и по повод  организирането и провеждането на 
Конкурса. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на 
личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите 
лични данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; 
данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните, както и всяка друга 
информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена на 
участниците, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, 
обработвани в „Есри България” ООД , която е публикувана на интернет страницата на 
организатора:http://esribulgaria.com/?aboutus=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8 

 
12. ДРУГИ 
 
“Есри България” не е длъжно да води кореспонденция и обсъжда непечеливши претенции, 
включително при изтичането периода на Конкурса или по други подобни поводи. 

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. 

“Есри България” не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет 
адреса за участие в конкурса: 
<https://survey123.arcgis.com/share/b537c4ed1c78458183367a2d1bd2fab3> и 
<https://www.arcgis.com/home/signin.html> невъзможност за споделяне на кадър 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. 

“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 „Фотоконкурс“.  

“Есри България” си запазва правото да промени началната дата, периода и 
продължителността на Конкурса. В случай на промяна на сроковете, те ще бъдат посочени 
на интернет адрес <www.esribulgaria.com>, раздел „Събития“, таб „Фотоконкурс“.  

“Есри България” има право по всяко време да прекрати Конкурса, обявявайки това на 
интернет адрес <www.esribulgaria.com>, раздел „Събития“, таб „Фотоконкурс“, 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. 

http://esribulgaria.com/?aboutus=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://esribulgaria.com/?aboutus=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://esribulgaria.com/?aboutus=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://esribulgaria.com/?aboutus=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
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https://www.arcgis.com/home/signin.html
http://www.esribulgaria.com/
http://www.esribulgaria.com/
http://www.esribulgaria.com/

