
 

 

   

 

Асим Адемов- член наЕП 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т  
 

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА 
 

„ЗА БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ“  

 

Евродепутатът Асим Адемов организира фотоконкурс на тема 

 „За България с любов“ по повод националния празник на България - 3 март 

 

I. КАК ДА УЧАСТВАМ? 

 

Конкурсът ще се проведе във Фейсбук и Инстаграм, като всеки участник трябва: 

 

 да публикува в личния си профил във Фейсбук/Инстаграмтематична 

индивидуална, семейна или групова авторска снимкав патриотичния дух 

на националния ни празник; 

 да добави кратко послание/стих/слоган,включващо думите България; 

гордост; семейство; род; родина; памет, което да постави като текст в 

описанието към снимката, последвано от хаштаг с името на 

конкурса#ЗаБългариясЛюбов;  

 да направи публикацията (снимката+текста) публично достъпна. 

 

/Забележка: При изпълнение на условието за кратко послание не е задължително 

използването на всички горепосочени думи, както и използването им в съответната 

последователност./ 

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 

 

1. Право на участие имат всички български граждани, без ограничение във 

възрастта, които се намират в страната и чужбина; 

2. Конкурсът стартира на 22.02.2021 г./понеделник/ и приключва на 05.03.2021 г. 

/петък/; 

3. Победителите ще бъдат обявени на 15.03.2021 г. /понеделник/; 

4. Да има обвързаност на снимката и посланието с темата на конкурса; 

5. Да се създаде оригинален, логически и последователен текст на база зададените 

ключови думи в Регламента. 

 

III. НАГРАЖДАВАНЕ  

 

1. Голямата награда за победителя е фотопринтер за моментни снимки. Ще бъдат 

раздадени и поощрителни награди; 

2. Не се предоставя парична равностойност на спечелените награди; 

3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпени на трето лице; 
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4. Победителите ще бъдат обявени във Фейсбукстраницата на евродепутата Асим 

Адемов/https://www.facebook.com/AdemovAsim/ на 15.03.2021 г. /понеделник/; 

5. След обявяването на победителите, екипът на евродепутата Асим Адемов ще се 

свърже с победителите за допълнителна информация, свързана с предоставянето 

на получената награда; 

6. Предвид въведената епидемична обстановка и ограниченията срещу 

разпространението на Ковид-19, награждаването няма да се проведе на живо. 

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

1. С публикуването на снимките и текстовете към тях всички участници се 

съгласяват материалите да бъдат публикувани в общ албум във Фейсбук 

страницата „Отечество любезно“ /https://www.facebook.com/Otechestvoliubezno 

/; 

2. С публикуването на снимките участниците се съгласяват те да бъдат използвани в 

последващи цели на Организатора, свързани изцяло с темата и целите на 

конкурса;  

3. Организаторът на конкурса не носи отговорност за споделени чужди авторски 

снимки; 

4. Снимки, които са публикувани без хаштаг #ЗаБългариясЛюбов, не участват в 

конкурса; 

5. В конкурса „За България с любов“ няма да бъдат допуснати участници, които са 

се включили със снимка и послание, несъответстващи с темата и целта на 

конкурса. 

 

Конкурсът е съвместен проект на Европейски информационни центрове в 

България на евродепутата от ЕНП Асим Адемов –Благоевград, Бургас, Кърджали, 

Разград, Смолян и Сливен. 
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