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       РЕГЛАМЕНТ 

КОНКУРС ЗА СЕЛФИ НА ТЕМА „ВЪРВИ С МЕН“ 

Конкурсът се организира от Община Габрово и е посветен 
на Европейската седмица на мобилността, която се 
провежда в периода 16 – 22 септември. Водещата тема за 
2019-а е „Безопасно ходене и колоездене“, а 
подканващата фраза – „Върви с нас!“.  

Участници 

В конкурса може да се включи всеки, който използва за 
придвижване в градска среда активни и алтернативни 
видове мобилност – пеша, с велосипед, с градски 
транспорт, с тротинетка, с ролери, с електромобил, със 
скейтборд и др. 

Условия за участие 

 Всеки участник може да изпрати по една своя снимка (под участник се разбира 
лицето, което изпраща снимката; изображението може да съдържа повече от един 
човек); 

 За автор на селфито ще бъде считан кандидатът, от чийто имейл е изпратено. 
Снимката не трябва да е обвързана с договор за изключителни авторски права към 
трети лица. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи 
лична отговорност; 

 Фотосите трябва да бъдат придружени с име, телефон и имейл адрес на участника.  

Период на конкурса 

 Изпращане на снимки: от 12:00 часа на 16 септември 2019 г. до 12:00 часа на 22 
септември 2019 г. на електронен адрес v.koleva@gabrovo.bg; 

 Гласуване: от 12:00 часа на 23 септември 2019 г. до 23:59 часа на 25 септември 2019 г. 
в специално създаденото събитие на фейсбук страницата на Община Габрово;  

 Обявяване на финалистите и награждаване: 27 септември 2019 г. на www.gabrovo.bg.  

Съгласие с регламента 

С изпращане на снимките всеки участник автоматично приема условията на настоящия 
регламент и дава съгласието си тези снимки да бъдат включвани от организатора в 
публикации и други презентационни материали. 

 

https://gabrovo.bg/bg/news-article/8212
mailto:v.koleva@gabrovo.bg
https://www.facebook.com/events/496197534280508/
http://www.gabrovo.bg/


 

   

 

ОБЩИНА   ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

 

Защита на личните данни 

 Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават за 
техните автори; 

 Личните данни на участниците – телефон и имейл адрес – няма да бъдат 
публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и няма да 
бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато законът изисква това. 

Условия за отпадане от конкурса 

 Снимки, които нямат връзка с темата; 

 Снимки с нецензурно съдържание; 

 Снимки, подадени преди или след обявените срокове. 

Победители 

Трите снимки, събрали най-много харесвания във фейсбук страницата на Община Габрово, 
ще бъдат отличени (броят се за валидни единствено лайковете на страницата на Община 
Габрово). 

Награди 

Първа – тротинетка 

Втора – безплатно посещение за четирима в ЕМО „Етър“ 

Трета – преносима външна батерия за зареждане на мобилен телефон 

 


