КОНКУРС ЗА КРАТЪК ЕКО-КОМИКС
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът е разделен на три теми, като всеки участник може да участва и в трите теми.
ТЕМИ
1. Дюните по Черноморието – над 70 % от дюните извън плажовете са частна собственост; от тези 70% около
90% са в резултат на заменки на гори (например Камчия, Аркутино). 60% от всички частни дюни са резултат на
заменки със земи в горския фонд и съответно са изкупени на по-ниски цени от търговската им стойност
(например Камчия, Аркутино). Целта на комикса е да насочи действията на институциите към изключване на
възможността дюните да бъдат застроени, възстановяването им като държавна собственост като така ще се
гарантира опазането им като национално богатство.
Послание към институциите: Развалете заменките на дюни!
2. Чиста енергия за добър климат – много се говори за промените в климата, за възможностите на чистите
методи на добив на енергия. За всяко едно от тези действия са необходими нови инвестиции и проучвания, а
ние просто от днес можем да започнем от спестяването на енергията.
Послание към гражданите и институциите: Най-чистата енергия е спестената енергия – Нега-ват
(NegaWatt)
3. Старите гори – в момента няма изрична защита на старите гори в България. Тяхното управление е подобно
на всяка друга гора, т.е. те рано или късно ще бъдат изсечени за дърводобив. Старите гори в България са едва
4% от всички гори, но в тях биоразнообразието е изключително високо и за много видове вековната гора е
единственото възможно място за живот. Защитата на вековните гори ще гарантира тяхното съхраняване за
бъдещите поколения, както и ще даде възможност за изучаването на недокоснати от човека гори.
Послание към институциите, по конкретно Министерството на земеделието и храните: „Забранете
дърводобива в горите над 100 г.!“
ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА
Могат да участват творци от всички националности, без ограничения на възрастта и без ограничения на
професия.
Комиксите се изпращат във формат jpg, ако има растерни изображения да са 300 dpi. Размерът на комикса
трябва да бъде във формат А6 (105 x 148 mm). Ще се радваме, ако имате възможност да изпратите и
картинките в gif формат (не е задължително).
Авторите могат да използват техника по избор, но представеният комикс трябва да е в jpg формат.
НАГРАДЕН ФОНД
По всяка една от трите теми ще бъде излъчена една най-добра творба. Наградените комикси ще бъдат
отпечатани на пощенски картички и разпространени, както и ще се използват за Фейсбук кампанията на
проект „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“.
Наградният фонд е на стойност от 50.00 лв. за всяка една от темите.
Всеки участник допуснат до участие ще получи сертификат и творбата му ще бъде публикувана в интернет
страницата на проекта.
ПОДАВАНЕ НА КОМИКСИ ЗА КОНКУРСА
Творбите се изпращат он-лайн на ел. поща: sip.bulgaria@gmail.com.
до 23:30 на 29.02.2016 г.
Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси” се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г

Обявяване на резултатите: 02.03.2016 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ОЦЕНКА
Творбите ще се оценяват на два етапа:
1. Критерий за допустимост:
1.1. Предавне на посланието
Ако дадена творба не е предала едно от посланията, описани по-горе, то тя няма се оценява на втори етап.
2. Критерий за художествена стойност:
2.1. Оригиналност на идеята
2.2. Артистичност (цветово усещане, композиция)
Всеки един от критериите ще има стойност от 3 точки. Събралият най-голяма брой точки ще бъде излъчен за
победител.
Журито ще е съставено от 3-ма члена: специалист масови комуникации, специалист природозащита и
представител на проектния екип.
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В
КОНКУРСА
Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Сдружение за изследователски
практики (СИП) става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части
от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства,
включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и
без да им се дължи възнаграждение. С изпращането на комикси на e-mail: sip.bulgaria@gmail.com, авторът
удостоверява приемането на Регламента и условията на конкурса и съгласието си организаторът да извършва
всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да
представляват нарушение на неимуществените права на участника.
Всеки участник носи лична отговорност за участие в конкурса само със собствени произведения, които не
нарушават авторски права на други хора. Всички творби следва да са направени самостоятелно или в съавторство от представящите ги за участие в конкурса. Сдружение за изследователски практики не носи
отговорност за авторството на участващите творби.
За контакти и допълнителна информация относно конкурса:
e-mail: sip.bulgaria@gmail.com
моб. Тел: 0885 989 593 – Вера Стаевска
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