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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ I: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ НА КОНКУРСА
(1.) Конкурсът за най-добър видео-клип на тема „С велосипед в града” се
провежда в рамките на проект „Повече велосипеди в малки и средно големи
населени места в Централна и Източна Европа – mobile2020”.
Отговорна организация за изпълнението на проекта на територията на България е
РЕЦ за ЦИЕ – клон България.
Mobile2020 е финансиран от Програма Интелигентна Енергия Европа на ЕС.
(2.) Целта на конкурса е избор на видео-клип, който по най-добър начин да даде
различен и интересен поглед върху карането на велосипед в градска среда и така
да се насърчи използването на велосипеди сред всички групи на обществото като
средство за ежедневно придвижване в града.

РАЗДЕЛ II: МЯСТО И ВРЕМЕ
(1.) Конкурсът е национален и отворен за участие от 15 август 2013 г. до 15
октомври 2013 г.
(2.) Церемонията по награждаването на победителите ще се проведе в края на
месец октомври 2013 г., като всички участници, наградени и партньори ще бъдат
официално осведомени за датата и мястото на събитието. Информация ще бъде
публикувана и на интернет адреса на проекта www.mobile2020.eu на страницата на
РЕЦ за ЦИЕ – клон България – www.rec.bg на интернет страниците на наши
партньори, както и на страниците на конкурса във Facebook и google+.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
(1.) В конкурса „С велосипед в града” могат да участват всички граждани на
Република България, които имат навършени 18 години към момента на изпращане
на видео-клипа, с който ще се състезават.
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В конкурса не могат да участват служители на организаторите – РЕЦ за ЦИЕ – клон
България, на партньори по проекта, както и членовете на техните семейства.

РАЗДЕЛ IV: РЕГИСТРАЦИЯ НА ВИДЕО-КЛИП
(1.) Онлайн регистрация:
- За да участват със свой видео-клип на тема „С велосипед в града”, кандидатите
могат да посетят страницата на проекта:
http://www.mobile2020.eu/country-pages/blgarija/home-blgarija.html
където попълват Формата за участие, линк към видео-клипа с който ще участват и
се запознават и съгласяват с настоящите „Общи условия” за участие в конкурс „С
велосипед в града”.
(2.) Регистрация на електронен адрес.
- За да участват със свое видео на тема „С велосипед в града”, кандидатите могат
да заявят това и на следния електронен адрес:
Mobile2020bulgaria@gmail.com
При регистрация на електронен адрес, с кандидатите ще се свърже представител
на РЕЦ за ЦИЕ – България. Желаещият да участва в конкурса попълва Форма за
участие и подписва, че е запознат с настоящите „Общи условия” за участие в
конкурс „С велосипед в града”.
(3.) Достоверността на посочената във Формата за участие информация ще бъде
сверена към момента на уведомяването на печелившите кандидати и преди
официалното награждаване.
Всеки спечелил кандидат, който е посочил данни, различни от изискуемите в
настоящите Общи условия за легитимно участие в конкурса ще бъде
дисквалифициран, и на негово място ще бъде награден участникът, класиран
веднага след дисквалифицираният кандидат.

РАЗДЕЛ V: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ
(1.) Видеото може да бъде заснето в един от следните формати: MPEG-2, MPEG-4,
WMV, AVI, WebM файлове, FLV.
Минимална резолюция трябва да е 720x576 PAL. Максималната продължителност на
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видео-клипа да е до 3 минути.
(2.) Изборът на победител ще се извърши от жури, което ще бъде обявено
публично на 15 октомври 2013 – крайният срок за участие в конкурса.
(3.) Всички получени видео-клипове ще бъдат достъпни на страниците на проект
mobile2020 България във Facebook и Google+, както и в YouTube. Събраният
позитивен вот за видео-клипове, участници в конкурса в тези канали ще бъде взет
под внимание от журито при определяне на победителите.

РАЗДЕЛ VI: НАГРАДИ
(1.) Наградите, които ще бъдат раздадени са какво следва:
1 място – велосипед, каска и тениска mobile2020;
2 място – шлем, раница и тениска mobile2020;
3 място – бутилка за вода, светло отражател и тениска mobile2020;
(2.) Организаторите си запазват правото да отличат и други участници както и да
раздадат допълнителни поощрителни награди.

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
(1.) В конкурса не се допуска участие на видео-клипове, в които са използвани
кадри, музика и други обекти на интелектуална собственост или които са обект на
защита на авторско право или части от тях. Отговорност за нарушаване на права по
смисъла на Закона за авторското право и сродните му права носи единствено и
само авторът на видео-клипът, използвал съдържание без необходимо разрешение
и/или лиценз.
(2.) Авторът на видеоклип, заявен за участие в конкурса „С велосипед в града”
запазва авторските права върху своя материал, но приема да възложи на РЕЦ за
ЦИЕ – България неизключителни права за ползването и разпространение на този
видео-клип.
(3.) РЕЦ за ЦИЕ – България се задължава винаги да цитира автора/авторите на
видео-клиповете, получени и отличени в рамките на този конкурс, които
разпространява, излъчва и показва на публични събития.
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(4.) Видеоклиповете, които ще бъдат допуснати до оценка и награждаване не бива
по никакъв начин да нарушават основни човешки права, права на малцинствени
групи и/или да насаждат ксенофобия, расова нетърпимост, полова дискриминация
или дискриминация, основана на друг признак. При подаден сигнал и/или
установено такова съдържание на видеоклип, заявен за участие в конкурса,
последният ще бъде дисквалифициран, а материалът, предаден на съответните
органи на реда, при изрично изискване.
(5.) Всеки участник в конкурса е единствено отговорен за всички преки и косвени
негативни последици, които могат да възникнат в резултат на неговото участие,
или в резултат на показването/изпъчването на неговия видеоклип.
(6) Приемайки настоящите Общи условия за участие и попълването на Формуляр за
участие, участникът в настоящият конкурс е съгласен да предостави права на РЕЦ
за ЦИЕ – България за използване на части, или целите видео-клипове за
неопределено време и на всяко място без изрично уведомяван на притежателят на
правата върху съответният видео-клип. Споразумението, посочено в предходното
изречение не може да бъде отменено.

РАЗДЕЛ VI: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(1.) Организаторите си запазват правото да откажат участие в конкурса на
материал, поради несъответствие с тематиката на конкурса.
(2.) В конкурса не могат да участват видео-клипове, създадени по други проекти,
финансирани изцяло или частично със средства на Европейския съюз или с
рекламна цел, с цел насърчаване на бизнеса, както и с цел промотиране на
продукти на компании.
(3.) Личните данни на участниците са поверителни и ще бъдат използвани само за
процедурата по избор и награждаване на печелившите участници.
(4.) С регистрация на страницата на конкурса или на посоченият електронен адрес
в раздел IV и изпращане на РЕЦ за ЦИЕ – клон България на видео-клипа, заявен за
участие (посредством линк, платформа за споделяне на файлове, или на твърд
носител) участникът потвърждава, че е прочел и разбрал условията на правилата
на конкурса и е съгласен с тях.
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