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Правила на конкурса  

 

„Film4Energy“ Challenge 

Бъдете интелигентни, пестете енергия 

Благодарим ви, че обмисляте да участвате в „Film4Energy“ Challenge.  

С участието си в този конкурс се съгласявате със следните правила на конкурса, както и с 
общите условия. 
 
Кандидатури, които не отговарят на тези изисквания, няма да бъдат разглеждани. 

1. Обща информация и цел на конкурса 

 
Този конкурс се организира от Генерална дирекция „Енергетика“ (ГД ENER) на Европейската 
комисия. Целта ни е чрез този конкурс да дадем възможност на ученици на възраст от 12 до 
15 години да споделят видеоклип за това защо е важно да се пести енергия и как да се 
постигне това.  

Целта на видеоклипа трябва да бъде да убеди хората в общността ви в ползите от пестенето на 
енергия и от използването на енергийно ефективни алтернативи за отопление, охлаждане, 
транспорт и други ежедневни дейности. 

Видеоклиповете трябва да са разработени, създадени и изпратени за участие от групи ученици 

на възраст между 12 и 15 години. Едно училище може да има няколко групи ученици, които 

работят по свои видеопроекти. Но всяко училище може да кандидатства за участие в конкурса 

само с един видеоклип. 

Всеки видеоклип трябва да бъде с максимална продължителност от една минута. 

Видеоклиповете могат да бъдат създадени и изпратени за участие на всеки един от 

официалните езици на ЕС (с изключение на ирландски и малтийски), при условие че са спазени 

правилата на конкурса.  

2. Целева аудитория на видеоклиповете 

Посланието на видеоклипа трябва да е насочено както към младите хора, така и към 
останалите хора от района на училището. Независимо от това, общото послание трябва да е 
възпроизводимо/валидно за всички държави членки на ЕС и да бъде лесно разбираемо за 
всички. 

3. Краен срок 
 
Конкурсът е отворен за участие до 15/02/2022. Кандидатури, изпратени след този краен срок, 
няма да бъдат разглеждани. 

4. Правила и допустимост  
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-terms-and-conditions-bg.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/other-linguistic-versions-video-competition-page_en
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а. В конкурса могат да участват групи ученици на възраст между 12 и 15 години. 

б. Всяко училище може да кандидатства за участие в конкурса само с един видеоклип.  

в. Допустимите училища включват:  

 обществени училища/традиционни обществени училища/автономни училища/онлайн 
училища; 

 частни училища/традиционни частни училища/интернати/езикови училища/специални 

училища/училища по метода на Монтесори/частни онлайн училища; 

 домашни училища. 

 

д. Участващите училища трябва да се намират в някоя от следните държави: 
 
Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Република Кипър, 
Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция. 
 

д. Кандидатури за участие могат да се подават само от училището (например от учител и/или 

директор), но не и от самите ученици.  

 
е. Участващите ученици трябва да разполагат със съгласието на родителите си (или законни 
представители) да бъдат заснети и да участват в конкурса. Формулярът за даване на съгласие 
(може да се изтегли на 22 официални езика на ЕС от страницата на конкурса) трябва да бъде 
попълнен, подписан и подаден като част от заявлението за участие за всеки ученик, който се 
появява във видеоклипа. В противен случай кандидатурата за участие ще бъде отхвърлена.  

5. Как да участвате 

 
Кандидатстването за участие се извършва чрез връзка, предоставена на началната страница 
на конкурса.  

Заявлението за участие трябва да включва следните три елемента:  

 файл с видеоклипа в оторизиран формат (вж. 5.1. по-долу);  

 попълнен формуляр за участие;  

 надлежно попълнени и подписани формуляри за даване на съгласие за всеки ученик, 
който се появява във видеоклипа.  

5.1. Формат на видеоклипа   
 

Видеоклиповете трябва да бъдат само във формат MP4 (дължина до 1 минута).  

Видеоклиповете могат да бъдат заснети вертикално или хоризонтално. Видеоклиповете 

трябва да бъдат заснети с качествено устройство (камера или телефон), което позволява 

качествен звук. 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-bg.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-bg.pdf
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5.2. Формуляр за подаване на заявление за участие  
 

Формулярът за подаване на заявление за участие може да се попълни от EUSurvey. 

Формулярът за подаване на заявление за участие е достъпен на 22 официални езика на ЕС. 

Моля, попълнете формуляра спрямо езика на шаблона.  

Всички раздели на формуляра за подаване на заявление за участие трябва да бъдат 

попълнени, за да може кандидатурата да отговаря на условията. Вижте инструкциите в 

шаблона за формуляра за подаване на заявление за участие. 

Ако не попълните правилно формуляра за подаване на заявление за участие, кандидатурата ви 

няма да бъде допустима.  

5.3. Формуляри за даване на съгласие  
 
Участващите ученици трябва да разполагат със съгласието на родителите си (или законни 
представители) да бъдат заснети и да участват в конкурса.  
 
Формулярът за даване на съгласие може да бъде изтеглен от страницата на конкурса на 22 
официални езика на ЕС. 
 
Моля, попълнете формуляра за даване на съгласие на езика на избрания от вас шаблон. 
 
Формулярът за даване на съгласие трябва да бъде попълнен и подписан от родителя/законния 
представител на всеки ученик, който се появява във видеоклипа. Към имейла за 
кандидатстване трябва да са приложени толкова формуляри за даване на съгласие, колкото са 
учениците, участващи във видеоклипа.  
 
Ако не изпратите всички формуляри за даване на съгласие, кандидатурата ви няма да бъде 
допусната за участие.  

6. Заявлението ви за участие 

Видеоклипове, които не са свързани с темата на конкурса (енергийна ефективност, екологични 
проблеми, изменение на климата) или които са изпратени по канал, различен от платформата 
на конкурса, няма да бъдат разглеждани.  

За участие в този конкурс не е необходима покупка. 

Организаторът на конкурса не поема отговорност за заявления за участие, които са изпратени, 
но не са получени, независимо от причината. Това включва, но не се ограничава до липса на 
достъп до приложението поради настройките за поверителност на участниците в избраните от 
тях онлайн платформи.  

7. Неприемливо съдържание 

Заявленията за участие с неприемливо съдържание ще бъдат отхвърлени. Основанията за 
отхвърляне включват, но не се ограничават до нецензурен език, неприлични или неподходящи 
изображения, съдържание, което е дискриминационно или подбудително за групи или лица, 
съдържание, което разкрива ненужна лична информация, непълни материали. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dg_ener_film_4_energy?surveylanguage=BG
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-bg.pdf
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8. Оценяване на кандидатурите  
 

Комисия, съставена от представители на служби на Европейската комисия и представители на 

младежкия и енергийния сектор, ще оцени и подбере най-добрите видеоклипове, изпратени 

за конкурса. Допустимите видеоклипове ще бъдат оценени по отношение на тяхната 

уместност, оригиналност и креативност.  

Журито ще избере печелившия видеоклип, както и четири други селектирани видеоклипа. 

Спечелилото училище ще бъде уведомено чрез данните за контакт във формуляра за подаване 

на заявление за участие.  

Журито си запазва правото да се свърже с участващите училища в процеса на оценяване, за да 

изясни всички подробности, свързани със заявлението за участие.  

9. Обявяване на победителите 
 
Печелившото училище и училищата, които са избрани, ще бъдат уведомени по имейл до 
средата на март 2022. Победителите ще бъдат обявени на уебсайта на Генерална дирекция 
„Енергетика“, в нейния профил в Twitter и в други официални канали на Европейската комисия.  

10. Ползи/награди за победителите 

Видеоклипът на победителя с първа награда и видеоклиповете на другите избрани училища: 

 ще бъдат разпространени в официалните канали на Европейската комисия и ще 

образоват милиони граждани в цяла Европа относно това защо е важно да се пести 

енергия и как да се прави. Видеоклипът ще бъде със субтитри на английски език;  

 ще получат престиж: името на училището ще се появи във видеоклипа; 

Видеоклиповете на спечелилите училища ще бъдат разпространени в Европа по официалните 

канали на Европейската комисия. Наградата за най-добрия клип е подкрепа за организирането 

на ден на енергията в съответното училище. 

Предварително ви благодарим за участието и късмет! 


