
                                                                                       
 

КОНКУРС 
„Как се прави Европейска столица на културата?“ 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции, 
организатор на фестивала ФАРА 2019, съвместно с фондация „Пловдив 2019 – 
Европейска столица на културата“, основен партньор на фестивала ФАРА 2019. 

 
ЗАДАНИЕ: 
 
Да се създаде забавно и позитивно видео на тема:  
Как се прави Европейска столица на културата? 
 
ЦЕЛ: 
 
По забавен и запомнящ се начин, да се постави акцент върху инициативата: 
Пловдив - Европейска столица на културата ‘2019 
 
Примерни посоки за творчески подход: 
Известни и интересни личности, които да споделят за „Пловдив – Европейска 
столица на културата 2019“. Видеото може да имитира кулинарно шоу, спортно 
предаване, прогноза за времето,  научно-популярно предаване, детско предаване 
и др., да бъде създадена песен, изцяло по преценка на авторите. 
 
Насокa за личности, които могат да бъдат интервюирани: главен готвач (каква е 
рецептата за Европейска столица на културата), спортисти, музиканти, 
журналисти, синоптици (представяне под формата на прогноза за времето), 
танцьори, хора от научната сфера, писател/поет/драматург, модни дизайнери 
(модно предаване), деца от 3 до 5 години и т.н. 
 
*Препоръчва се, видеото да е с шеговит тон, създаден с чувство за хумор. 
 
ИЗИСКВАНИЯ:  
- максимална дължина: 90 секунди 
- субтитри на английски език 
- предназначено за социални медии 
- допустимо е заснемането със смартфон 
- лого “Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“ – логото може да 
бъде изтеглено от тук https://bit.ly/2UWlvCm 
 
*Организаторът не осигурява технически средства и не покрива разходи, 
възникнали по време на заснемането на видеото.  
 
 

https://bit.ly/2UWlvCm


                                                                                       

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
 

В конкурса могат да участват екипи от по двама души. Всеки един участник може 
да се регистрира в различни екипи. Всеки екип може да участва с повече от един 
рекламен клип. В конкурса е допустимо участието на студенти. Представеният за 
участие видео материал трябва да бъде авторско произведение на екипа-
участник. Авторството се удостоверява чрез подписване и изпращане до 
организаторите на  приложената по-долу декларация. Декларацията се подава от 
всеки един участник в конкурса. Всеки екип подава регистрационна форма за 
регистрация в конкурса.  

Представените за участие в конкурса видео материали се оценяват от жури, 
сформирано от представител на Фондация „Пловдив 2019“ и членовете на журито 
на ФАРА 2019. Журито ще избере екип - победител и двама подгласници. 

 
НАГРАДА: 

Награди, предоставени от Фондация „Пловдив 2019“: уикенд в Пловдив с хотелско 
настаняване, билети за фестивали. 

Награда, предоставена от Българска асоциация на комуникационните агенции – 
организатор на ФАРА 2019: екипът-победител получава две акредитации с пълен 
достъп до фестивалната и лекционната програма на XX ФЕСТИВАЛ НА 
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ – ФАРА 2019 
от 6 до 8 юни 2019 година в Дом на културата „Борис Христов“ в град Пловдив. 

Името на победителите ще бъде обявено в началото на гала церемонията на 
ФАРА 2019 на 8 юни.  

Видеото, което спечели първа награда, ще бъде комуникирано заедно с 
творческия екип, който го е създал, в социалните медии на „Пловдив – Европейска 
столица на културата 2019“.  

Всички авторски права върху предоставените за участие в конкурса видео 
материали възникват директно за Фондация „Пловдив 2019 – Европейска столица 
на културата“ от момента на получаването на материалите в Българската 
асоциация на комуникационните агенции на основание чл.42 ал.1 от ЗАПСП.  

 

СРОК: 

Видео материалът, придружен с подписана от участника декларация за авторство 
на произведението, трябва да бъдат получени на имейл адрес fara@baca.bg до 20 
май 2019 г. Оригиналът на декларацията трябва да бъде получен в офиса на 
Българската асоциация на комуникационните агенции до 22 май 2019 година. 

 
 
 
 



                                                                                       

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРС 

“Как се прави Европейска столица на културата?“ 
 
 

Моля, попълнете всички полета с информация за участниците. 
  

Участник 1:  

Име:  

Фамилия:  

Телефон за връзка:  
 

 

E-mail адрес: 
 

 

 
Участник 2:  

Име:  

Фамилия:  

Телефон за връзка:  
 

 

E-mail адрес: 
 

 

 
Опис на подадените за участие в конкурса видео материали: 
(добавете редове, ако е необходимо) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
(наименование на клипа, дължина на материала, дата на предаване на 
файла) 

 
2. ……………………………………………………………………………………………… 

(наименование на файла, размер на файла, дата на предаване на файла) 
 
Давам съгласието си Българската асоциация на комуникационните агенции и 
Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да обработват предоставените от мен лични 
данни за целите и нуждите на конкурса при спазване разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни. 

 
Участник 1: _________________________________________________________ 
(име, фамилия, подпис) 
 
Участник 2: _________________________________________________________ 
(име, фамилия, подпис) 

 



                                                                                       

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Подписаният/ната по-долу (три имена) 

…………………………………………………………........……………………………………..,

ЕГН ……………………….., л.к. …………………………………………., в качеството си 

на участник в Конкурса за видео “Как се прави Европейска столица на 

културата?“ („конкурса“)  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. предоставеното от мен за участие в конкурса произведение на електронен 
носител  

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

(наименование на файла, размер на файла, дата на предаване на файла) 

включително всички негови елементи (с изключение на логото „Пловдив 2019“) 
представлява мое авторско произведение; 

2. се съгласявам всички авторски права (всички имуществени и отчуждими 
неимуществени права) върху предоставеното от мен за участие в конкурса 
произведение на електронен носител  

……………………………………………………………………………………………………… 
(наименование на клипа, дължина на материала, дата на предаване на файла) 

 

да възникнат директно за Фондация „Пловдив 2019 – Европейска столица на 
културата“ от момента на получаването на файла от Българската асоциация на 
комуникационните агенции на основание чл. 42 ал.1 от ЗАПСП. Разрешавам  
използването на произведението по всички допустими от закона начини и за 
територията на целия свят, без заплащане на възнаграждение за използването 
му, включително и при условията на чл.42 от Закона за авторското право и 
сродните му права. 

3.Давам съгласието си Българската асоциация на комуникационните агенции и 
Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да обработват предоставените от мен лични 
данни за целите и нуждите на конкурса при спазване разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни. 
 

Дата: _ _ .05.2019 г.    ДЕКЛАРАТОР:  

…………………........................ 

(подпис)     


