По повод 57 години от създаването на Национален парк „Пирин”,
Дирекция „Национален парк Пирин”
обявява
конкурс
„През девет планини в десета“

І. РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват всички желаещи без ограничение във възрастта в
следните категории: фотография, рисунка и есе.
Всеки участник има право да изпрати три фотографии, три рисунки и едно есе.
Участниците с два или три продукта в една категория ще участва в крайната
класация само с този, събрал най-много гласове.

ІІ. ЦЕЛ:
Основната идея на конкурса е да се покажат завладяващите красоти на Пирин
планина и съхранената дива природа на Националния парк, през погледа на туристите и
посетители на парка.
ІІІ. ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Рисунка – хартиен носител;
2. Фотография – формат JPEG;
3. Есе.
ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА – 18.10.2018 г.
Материалите да се представят или изпратят на адрес: обл. Благоевград, общ.
Банско, гр. Банско 2770, ул. ”България” №4 за Дирекция „Национален парк Пирин” или на
e-mail: pirin_np@abv.bg.

*** Необходимо е изпратените материали да бъдат придружени със следната
информация: име на участника, възраст, населено място, училище /ако сте ученик/,
също така и координати за обратна връзка – телефон, електронна поща или адрес.
ІV. Гласуване
В специално създаден албум във фейсбук страницата на Посетителски
информационен център на Национален парк "Пирин" https://www.facebook.com/NPPirin/ и

на сайта на парка http://www.pirin.bg/ ще бъдат публикувани всички снимки, рисунки и
есета по реда на тяхното получаване.
Гласуването ще се извърши онлайн във фейсбук страницата ни с харесвания под
всяка публикация и ще продължи до 31.10.2019 г. Авторите на трите публикации, събрали
най-много гласове ще бъдат класирани съответно на първо, второ и трето места.
Отличените ще получат грамоти и предметни награди.
Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания
и сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да използват най-добрите
рисунки и други произведения за организиране на изложби с тях. Организаторите не носят
отговорност, ако публикуват участващите творби, в случай че са плагиат или са подадени с
грешно написано име и фамилия.

За допълнителна информация: тел. 0884 32 32 45 - Николина Ангелинина и e-mail
pirin_np@abv.bg

