
Българският младежки Червен кръст организира фотографски конкурс 

HUMANity / HUMAN-и-ти 

 

Събитието е част от отбелязването на 100-годишнината на Български младежки 

Червен кръст през 2021г. 

 

 Във време, когато комуникацията ни преминава онлайн, а срещите с любими 

хора се случват по-често виртуално, се замислихме за периода, през който ще 

отбележим 100-годишнината на Български младежки Червен кръст, организация, 

посветена на хората, на хуманността и на предаването на добро. Точно затова, БМЧК 

организира фотографски конкурс – HUMAN-и-ти, с който Ви предизвикваме да ни 

разказвате онези вдъхновяващи човешки истории, за които винаги си струва да 

говорим – истории за доброто в различните му измерения, за хуманността, за 

подкрепата, за съпричастността, за това как човечното оцелява и се адаптира в 

дигиталното. 

 Темата е отворена за интерпретация – важно е само Вашите снимки да 

адресират въпроси, свързани с хуманността.  

 

  За участниците: 

 В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти, 

без ограничение във възрастта. 

 Портретна, студийна, концептуална, документална, арт, улична… 

приветстваме всички жанрове. Покажете ни измеренията на доброто и 

хуманността, с които се срещате често или които искате да разкажете, през 

Вашата призма! 

 За да участвате, трябва да изпратите една своя авторска снимка, заглавие и 

кратко описание към нея. Към кадъра  изпратете и двете имена на автора, имейл 

и телефон за връзка. Информацията следва да изпратите на ел. поща: 

youth.pr@redcross.bg. Творби, получени по други канали няма да бъдат 

разглеждани от журито. Информацията служи само, за да удостовери Вашето 

участие и няма да бъде показвана публично. 

 Заявления за участие ще се приемат в периода 21 юли - 20 септември 2021. 

Избраните творби, както и големият победител ще бъдат обявени в средата на 

месец октомври.  

 

 Жури: 

 Получените фотографии ще бъдат разгледани от жури от  

професионалисти в сферата на визуалните изкуства. 

 

 Условия за участие: 

 Снимките трябва да бъдат във файлов формат (jpeg, tiff, raw), годен за печат. 

При файлове над 10MB, използвайте приложения за трансфер (например 

WeТransfer). 

 В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Участниците са 

длъжни при поискване да предоставят на организаторите оригиналните не 

редактирани кадри. 

 Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената 

тема и да притежават естетическа стойност. Организаторите на конкурса си 

запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които 



не отговарят на изискванията, нарушават етичните норми или действащото 

законодателство. 

 Във фотографиите, участващи в конкурса, не бива да присъстват имена, 

псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им. 

 

 Награди: 

 Големият победител ще спечели награда на стойност 500 лв. и възможност за 

безплатно обучение в академията по фотография  Before Creating Academy. 

 Най-добрите творби, избрани от журито ще участват в специална изложба във 

връзка с отбелязването на 100-годишнината на БМЧК. Снимките, селектирани 

от журито, ще бъдат изпратени за изложба и към Международната Федерация 

на Червения кръст и Червения полумесец в Женева. 

 Част от избраните творби ще бъдат публикувани в дигитални медии. 

 

 Права: 

 Участниците в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация 

на творбите, с които участват, за промоционални цели на конкурса. Авторите на 

селектираните за участие в изложбата фотографии и награденият участник 

предоставят на организаторите правата за публикация на селектираните и наградените 

творби в рекламни и PR материали без ограничения. Отпечатаните копия за финалната 

изложба на конкурса остават собственост на организаторите. 


