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Фотоконкурс  „Фарът” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изпрати ни снимка с морски фар и можеш

да спечелиш лева във вид на ваучер за масажни процедури

 
Общи условия за участие във фотоконкурса на AWAKENING l Body & Soul Healing 
 
За да участваш във фотоконкурса на AWAKENING l Body & Soul Healing, трябва: 

 да имаш активен профил в Facebook с истинското ти име; 

 да си харесал нашата страница в Facebook AWAKENING l Body & Soul Healing; 

 да ни изпратиш твоя/и авторска/и снимка/и на e-mail адрес awakening.land@abv.bg, 

но не по-късно от 24:00 часа на 30.09.2014; 

 към всяка снимка да ни изпратиш кратко описание (къде и кога е заснета 
снимката, какво символизира тя за теб); 

 кадрите, за които се установи, че не са заснети от съответния участник, ще бъдат 
лишени от право на участие. Конкурсът е за авторска фотография; 
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 да ни изпратиш име и фамилия, телефонен номер и валиден email адрес. Тази 
информация няма да бъде предоставяна на трети лица или фирми. Необходима 
ни е само, за да се свържем с теб, в случай че спечелиш награда. 

 
Общи изисквания към снимките 

 да отговарят на зададената от конкурса тема - морският фар. На снимките трябва 
ясно да се откроява символът на морски фар. Морският фар може да е истински 
или нарисуван на картина, която си заснел; да е изобразен като емблема/щампа 
на дрехата на човек, който си заснел; да е гравиран на ключодържател, с който си 
се щранкал; да е брандирано лого с морски фар на автомобил; да е част от 
рекламно послание от билборд; да е сувенир от твое далечно пътуване и т.н.; 

 да няма авторски права върху тази снимка от трети лица; 
 ако има трети лица на снимката, те да са съгласни тя да бъде публикувана в 

интернет пространството; 
 да изпратите кратко описание към всяка снимка. 

 

Технически изисквания  към снимките 

 трябва да бъдат с минимална резолюция 800 пиксела по хоризонтала; 
  да могат да бъдат изпратени като прикачен файл на нашата електронна поща 

awakening.land@abv.bg; 
 максималният размер на една снимка не трябва да надвишава 10 MB; 
 да са във формати .jpg или .png.  
 да не са били подлагани на груби манипулации със софтуер за обработка на 

изображения. 
 

Снимки, които съдържат нецензурни послания, подстрекават към насилие или 
етническа омраза, ще бъдат лишение от право на участие. 

 
 
 
Ограничения за броя на снимките 

Всеки участник има право да ни изпрати най-много 10 свои снимки. 

 

Награди 

Първа награда: Награден ваучер за масажни процедури на стойност 250 лева! 
Втора награда:  Награден ваучер за масажни процедури на стойност   50 лева! 
 
Не се допуска замяна на спечелената награда за нейната парична равностойност 
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Определяне на победителите: 
 
Първи кръг 
Начало на първи кръг: 0:00 часа на 15.08.2014 
Край на първи кръг:  24:00 часа на 30.09.2014 
 
През този кръг, участниците трябва да ни изпратят своите снимки на електронната ни 
поща awakening.land@abv.bg Компетентно жури ще избере 10 от тях, които да 
продължат във втори кръг. 
 
Втори кръг 
Начало на втори кръг: 20:00 часа на 01.10.2014 
Край на втори кръг:     24:00 часа на 05.10.2014 
 
10-те снимки, които преминат първи кръг, ще бъдат публикувани в нашата Facebook 
страница за срок от 5 дни, където чрез гласуване ще се определят победителите!  
 
След приключване на гласуването, точно в 24:00 часа на 05.10.2014, компетентното жури 
ще засече резултатите.   
 

Победителите ще бъдат обявени на 06.10.2014 в нашата Facebook страница! 
 
Ако две (или повече) снимки имат еднакъв брой „харесвания”, срокът на играта ще се 
продължи с 24 часа, докато една от снимките не събере повече „харесвания”.  
 
Изпращането на снимка за участие във фотоконкурса означава, че съответният участник 
е съгласен с гореописаните общи условия за неговото провеждане и дава съгласието си 
неговата снимка да бъде публикувана в нашата Facebook страница. 
 
AWAKENING l Body & Soul Healing си запазва правото да променя правилата на конкурса, 
като новите правила ще влизат в сила след публикуването им. 
 
 

Право на участие 

Във фотоконкурса право да участват имат всички физически лица, навършили 18 години 
и притежаващи активна регистрация в Facebook.  

 

Територия на провеждане на конкурса 

В конкурса няма териториални ограничения за участниците, но наградните услуги се 
реализират само в Център за галене на тялото и душата AWAKENING l Body & Soul 
Healing, който се намира в град София. 
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