Фотоконкурс „Какво означава науката за вас?“ – Ред и условия за участие
1. ЦЕЛИ
Фотоконкурсът „Какво означава науката за вас?“ предлага на екипи от млади хора от
Европейския съюз възможност да отговорят на въпроса „Какво означава науката за вас?“ със
снимков материал. Всеки месец в периода от 15 януари до 15 май 2015 г. екипи от млади хора
на възраст между 13 и 18 години се приканват да изпратят свои снимки на нашия специален
уебсайт Науката: точно за момичета! Тези снимки след това ще бъдат оценявани онлайн от
връстници на участниците. Всеки месец в периода от 15 януари до 15 май 2015 г., въз основа на
резултатите от онлайн гласуването, ще бъдат обявявани три екипа победители. Дванайсетте
победители за всеки месец от януари до май 2015 г. след това ще бъдат представени на жури,
което ще определи крайните три екипа победители в конкурса.
2. СРОКОВЕ
Фотоконкурсът „Какво означава науката за вас?“ се провежда от 15 януари до 15 май 2015 г.
включително. Той започва на 15 януари 2015 г. През май 2015 г. жури ще определи трите екипа
победители.
Екипите могат да изпращат снимки в периода януари—април 2015 г. Тези снимки могат да
бъдат изпращани по всяко време между 16-о число всеки месец (от 00:01 часа
централноевропейско време) и края на месеца (до 23:59 часа централноевропейско време).
Периодът от 16-о число до края на месеца е отворен за гласуване. По време на периода за
гласуване не могат да се изпращат снимки.
Гласуването ще започва от първо число (от 00:01 часа централноевропейско време) до 15-о
число на месеца (до 23:59 часа централноевропейско време).
Победителите от всеки месец ще бъдат обявявани на уебсайта през седмицата след
гласуването.
Окончателните три екипа-победители ще бъдат обявени на уебсайта на 25 май 2015 г.
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Участниците трябва да бъдат граждани и жители на една от 28-те държави членки на
Европейския съюз.
Снимките трябва да се изпращат от екипи от трима членове. Членовете на екипите трябва да
бъдат на възраст между 13 и 18 години към края на септември 2015 г. Снимки не могат да се
изпращат от отделни лица. Всеки екип трябва да включва най-малко две момичета.
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Нито един член на екип не може да участва в повече от един екип.
Членовете на екипите победители ще трябва да представят удостоверение за самоличност.
4. ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИ — КАК ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА
Участниците трябва да попълнят онлайн формуляр за регистрация и да декларират, че приемат
реда и условията за участие в конкурса. Участниците трябва да посочат име на екипа и валиден
имейл адрес. Участниците трябва също така да посочат своята държава на местоживеене, пол и
възраст.
След това снимката може да бъде качена на уебсайта. Всеки екип може да изпраща само по
една снимка на месец.

Изпратените снимки трябва да бъдат във формат jpg/jpeg. Те трябва да бъдат в пейзажен
формат. Тъй като снимките трябва да бъдат с качество за отпечатване, те трябва да са с
големина най-малко 5 мегапиксела (3200 × 4250 пиксела) с препоръчителна разделителна
способност 300 dpi (мин. допустима 200 dpi).
Всяка снимка трябва да бъде оригинално произведение на изкуството. Ще се оценяват
оригиналността, естетическите елементи и творчеството. Снимките могат да бъдат обработени
с помощта на софтуер. Снимките не трябва да нарушават правата за лична неприкосновеност
на което и да е лице, живо или починало, или да засягат по друг начин личните или
имуществените права на което и да е лице.
За да се гарантира, че се зачитат правата на хората на лична неприкосновеност, участниците
във фотоконкурса нямат право да изпращат снимки на лица, чиято самоличност може да бъде
установена.
Снимките не трябва да съдържат сцени на насилие, сексизъм, предразсъдъци или друго
дискриминационно съдържание и не трябва да се използват за търговски или рекламни цели,
свързани с продукти или услуги, или да бъдат неуместни по какъвто и да било друг начин.
Такива снимки ще бъдат дисквалифицирани.
Чрез участието си в този конкурс и чрез регистрирането на снимки на уебсайта на Европейската
комисия участниците в конкурса се съгласяват да спазват и се обвързват с правилата на
конкурса и решенията на Европейската комисия, които са окончателни при всички въпроси,
свързани с конкурса.
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5. КРИТЕРИИ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ
Трите месечни награди ще се дават въз основа на обществено гласуване, което се осъществява
онлайн от посетителите на уебсайта. Гласуването ще започва от 00:01 часа
централноевропейско време на първо число на месеца до 15-и в 23:59 часа
централноевропейско време за периода от януари до май 2015 г. Трите снимки, които получат
най-голям брой гласове през месеца, през който са изпратени, ще бъдат обявени за трите
победителя през този месец.
Ако няколко екипа получат еднакъв брой гласове за месечната награда, всички екипипобедители от този месец ще получат награда.
През май 2015 г. жури ще определи трите екипа крайни победители въз основа на следните
критерии: творчество, връзка с науката и качество на снимките.
При гласуването гласуващите лица трябва да изберат трите снимки, които най-много им
харесват. Всяко лице може да даде само по три гласа (една сесия) през месеца. За да се
предотврати даването на няколко гласа от едни и същи лица, всяко гласуващо лице ще трябва
да изпрати валиден имейл адрес.
Европейската комисия си запазва правото да променя, разширява или съкращава реда и
условията на конкурса или да прекъсне или прекрати конкурса без предизвестие. В зависимост
от броя на снимките, които получи, Европейската комисия си запазва правото да прекрати
периода на изпращане на снимки за конкурса преди май 2015 г. Европейската комисия ще
обяви всяка такава промяна чрез уебсайта на конкурса.
В случай на съмнения за измама Европейската комисия си запазва правото да анулира
нечестните гласове.
6. НАГРАДИ
Всеки член от екипа победител за месеца ще получи награда под формата на пакет с подаръци,
свързани с кампанията.
1. Първа награда
Екипът, който спечели първа награда, ще бъде награден с пътуване до Милано, за да присъства
на Конкурса за млади учени на Европейския съюз (EUCYS) през септември 2015 г. за не повече
от 3 дни. Членовете на екипа ще имат възможност да се срещнат с над 100 млади хора от цяла
Европа и извън нея и да се запознаят с техните интересни научни проекти, които се
съревновават за наградите на EUCYS. Те могат да участват във всички дейности, включително
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церемонията по връчването на наградите. Повече информация за конкурса може да получите
на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm.
Членовете на екипа ще трябва да представят разрешение от своите родители/настойници за
участие в пътуването, преди да приемат наградата. Техните документи за пътуване ще бъдат
проверени. Наградата не може да бъде прехвърляна.
Екипът трябва да бъде придружаван от едно пълнолетно лице на възраст над 21 години, което
ще отговаря за членовете му. Разходите (нощувки и полети) за екипа победител и
придружаващото ги пълнолетно лице, ще бъдат поети от Европейската комисия. Резервациите
за пътуването и нощувките ще бъдат идентични като тези за участниците студенти в EUCYS.
Европейската комисия не поема разходите за градски транспорт (автобус, метро, трамвай и
такси).
Екипът и лицето, което го придружава, ще имат право на обеди и вечери по време на своя
престой, както и достъп до всички дейности, планирани за участниците в EUCYS. Те също така
ще имат свободно време, за да посетят красивия град Милано. Всички други разходи следва да
бъдат поети от победителите и придружаващото ги лице.

2. Втора награда
Всеки член от екипа, който спечели втора награда, ще получи часовник с марка „ICE Watch“ с
визуалното лого на кампанията: Науката: точно за момичета!

3. Трета награда
Всеки член на екипа, който спечели трета награда, ще получи Xoopar Bluetooth Speaker за
момиче/момче с визуалното лого на кампанията: Науката: точно за момичета!

7. АВТОРСКИ ПРАВА
Като изпращат снимка, участниците в конкурса декларират, че снимката е тяхно оригинално
произведение. Европейската комисия не носи отговорност за спорове между лица, които
предявяват собственост над дадена снимка. Като изпраща снимка, всеки участник декларира,
че снимката не нарушава правото на трета страна, че тя е подходяща за публикуване и не е
ограничена с авторско право. Като изпращат своите снимки, участниците в конкурса
прехвърлят на Европейската комисия всички авторски права и правата на интелектуална
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собственост над тяхната снимка. Европейската комисия може по своя преценка и без
ограничение на географското местоположение или ограничение от друг характер, да използва,
преглежда, предава, излъчва, представя или редактира за промоционални и образователни
дейности изпратения материал без ограничение на какъвто и да е носител включително, но без
да се ограничава до, печатни, електронни и аудиовизуални медии. Участниците в конкурса
декларират, че Европейската комисия може да използва техните снимки в своите
промоционални дейности. По-конкретно Европейската комисия има правото да използва,
излъчва, показва, редактира и променя снимките изцяло или частично. Европейската комисия
решава дали желае, или не да предяви и упражни тези права и по какъв начин.

8. ЛИЧНИ ДАННИ
Всички лични данни ще бъдат обработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по
отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за
свободното движение на такива данни.
Съответните операции по обработването на данните във връзка с конкурса се извършват под
отговорността на генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и
иновации“ в качеството му на контролен орган.

Данни за самоличност
Личните данни, които ще бъдат събрани и допълнително обработени, са:



Данните, които са необходими за управлението на конкурса и организирането на
пътуването на победителите, като например, пол (необходим за точното
обръщение)/възраст/име/фамилно име/имейл адрес/телефонен номер/домашен адрес);
Снимки и видеоматериали на победителите

Кой има достъп до личните данни и на кого се разкриват?
Някои от личните данни на участниците в конкурса (възраст, пол и евентуално лично име,
фамилно име и снимки и видеоматериали) могат да бъдат публикувани в интернет
(включително „Фейсбук“ – без посочване на лицата) и в печатни издания. Ако участниците в
конкурса не са съгласни техните лични данни да бъдат публикувани, те следва да информират
администратора на личните данни, като използват данните за контакт по-долу и като изрично
посочат тяхното искане.
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Как защитаваме и съхраняваме вашите данни?
Събраните лични данни и цялата информация, свързана с конкурса, се съхраняват на компютър
на външния изпълнител на Комисията в качеството му на обработващо лице, което е обвързано
по силата на договор с контролния орган със задължението да спазва разпоредбите, които се
изискват от Регламент (ЕО) 45/2001 и по-конкретно поверителността на събраните лични
данни.

Колко дълго съхраняваме вашите данни?
Личните данни като лично име и фамилно име се съхраняват докато по-нататъшни действия,
свързани с конкурса, са необходими по отношение на целта(ите) на обработване на личните
данни, както и за конкурса и свързаното с него управление. Всички лични данни по принцип ще
бъдат изтрити от базите данни 1 година след последното действие във връзка с конкурса.
Докладите, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани съгласно съответната правна рамка
на Комисията.
Данни за контакт
В случай че участниците в конкурса желаят да проверят какви техни лични данни се съхраняват
от отговорния контролен орган, ако желаят те да бъдат променени, коригирани или изтрити,
или ако участниците в конкурса имат въпроси относно конкурса или относно всяка друга
информация, обработена в контекста на конкурса, или относно техните права, те могат да се
свържат с екипа за оказване на съдействие, който работи под ръководството на контролния
орган, като използват следите данни за контакт:
Отдел за вътрешна и външна комуникация
Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“
rtd-wiri@ec.europa.eu
В случай на конфликт относно обработването на лични данни, жалби могат да бъдат подавани
до Европейския надзорен орган за защита на личните данни.

6

