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Kонкурс – III година 
Дигитален продукт на тема #ACTHUMAN 

 
Промени спрямо извънредната ситуация COVID-19 

 
1. Цели на конкурса 

  
• Конкурсът е насочен към учениците от учебната 2019/2020, участващи в проекта 
„Приеми и промени” (тук наричан „проектът”) кофинансиран от Европейската Комисия 
и AICS. 
• Главната цел на конкурса е да допринесе за повишаване осведомеността на 
гражданите и учениците относно проблема свързан с дискриминация, основана на 
полова идентичност и миграция. 
• Специфичната цел  е да стимулира креативността на учениците, които  участват в 
Приеми и промени, приканвайки ги да създадат събития, филми, репрезентации и 
други форми на изразяване (тук наричани „продукти”), насочени към разпространение 
на ключовите послания, появили се по време на посещенията, които са част от проекта. 
Социалните медии ще бъдат използвани. Произведените продукти ще участват в 
конкурса  

 

                 
2. Продукти допуснати до участие 
 
          Продуктите, които могат да участват в конкурса са: 

•  флаш мобс (от вкъщи: на балкона, на прозореца, от вашия собствен двор и 
други) 

•  кратки театрални представления във вашия апартамент или етажна 
собственост  

•  изпълнение на оригинално музикално произведение (създадено от 
участниците) 

•  иронични скици, рисунки от различни видове          
•  четене на поеми и монолози, написани от участниците 
•  редактиране на видео, направено от видео архиви, при условие, че всеки 

отделен клип е не по-дълъг от 3 секунди 

 
Списъкът не е изчерпателен и други видове инициативи са допустими, произтичащи от 
комбинацията от два или повече вида продукти, изброени по-горе (или не са изброени 
по-горе). 
Стойността на предаденото послание ще допринесе за повишаване на обществената 
осведоменост по въпроса за борбата с насилието във всичките му форми. 
Във всеки случай идентифицирането на продукт, който ще бъде представен на 
конкурса, трябва да зачита при неговото изпълнение правилата за социално 
дистанциране, предвидени за справяне с извънредното положение на Covid-19.  

 
•  Продуктите трябва да бъдат създадени и замислени от учениците, с цел 

повишаванена осведомеността сред техните връстници и създаване на по-широка 
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кампания за осведоменост относно описаните цели, така че да се противопостави 
и предотврати дискриминацията и да се стимулира открита дискусия по въпроса.  

 
 • Продуктите трябва да засягат 

   • борбата срещу дискриминация, свързана с полова идентичност и миграция 
    •борбата срещу насилието, породено от споменатите форми на дискриминация, 

включително и формите на тормоз, свързани с онлайн и офлайн използването 
на социалните мрежи(кибертормоз)  

     • новите форми на дискриминация и насилие, които могат да възникнат или да 

се влошат в резултат на правилата за социално дистанциране, наложени след 

извънредното положение на COVID-19          
 
3. Допустими участници 

3.1 В конкурса могат да участват гимназисти, участвали в проекта през учебната 2019 - 
2020 година. Студентите могат да работят поотделно или в групи от максимум 6 члена. 
Например, група от 3 души, координираща се от разстояние, може да реши да създаде 
произведенията, определени за конкурса, като повери част от работата на всеки член 
на групата. 
3.2 Тези групи могат да включват и външни участници, т.е. непринадлежащи към един 

и същи клас или едно и също училище, при условие че те не представляват повече от 

половината от броя на членовете (например в група от пет души максимум двама 

участници ще бъдат допуснати като външни). 

Съставът на групата трябва да бъде формализиран чрез въвеждане на име и фамилия 

на участниците, както и име на собственото училище в регистрационната форма на уеб 

страницата 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=https://submit.recogniz

eandchange.eu/ , избирайки „Bulgaria, Caritas Ruse”(погледни точка 4) 

 
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КОНКУРСА 

4. Участници и условия за участие 
4.1 Всички български ученици, които участват в европейския проект „Приеми и промени“, 
имат право да участват, при условие че са непълнолетни лица, лицата упражняващи 
родителска власт, попълват формуляра за разрешение, който позволява достъп до 
конкурса, присъстващ във формата на регистрация (виж по-долу, точка 4.4). 
4.2 Както се споменава в точка 3.2, формулярът за регистрация е в 
https://submit.recognizeandchange.eu/, като кликнете върху полето BULGARIA, Caritas Ruse. 
Формулярът за регистрация включва три раздела: "Информация за групата", "Информация 
за членовете", "Информация за видеото" . 
4.3 В раздела "Информация за групата" на регистрационния формуляр трябва да въведете 
личните данни на физическото лице или на всеки член на групата. 

4.4 В раздела "Информация за членовете", отделният участник и, в случай на групи, всеки 
член на участващата група трябва да предостави своите данни, както се изисква от този 
формуляр. Всеки отделен участник трябва да обърне особено внимание на раздела 
„Освобождаване и преотстъпване на права“, който посочва условията, които изискват 
представяне на формуляр за освобождаване от законните представители на 
непълнолетни участници. Изданието е за изтегляне, като кликнете в секцията 
„Освобождаване и преотстъпване на права“("Release and Assignment of rights ") или може 
да бъде изтеглено директно от секцията България. 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=https://submit.recognizeandchange.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=https://submit.recognizeandchange.eu/
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4.5 Участието в конкурса зависи от съставянето и приемането на формуляра за 
освобождаване и правилата на конкурса. Това приемане трябва да бъде направено от 
всеки отделен участник - както отделен човек, така и член на група - чрез маркиране на 
съответното място съгласно „Споразумение за регулиране“. 
 
4.6 Видеоклипът трябва да бъде зареден в раздела "Видео информация", като се следват 
подробните инструкции и в точка 5 от настоящия регламент. 
4.7 Продуктите остават собственост на създателите или на техните законни представители, 
но въпреки това се предоставят на сайта на проекта за най-широката аудитория, в рамките 
на обхвата на проекта и с цел да се осигури максимално разпространение на целите и 
резултатите от „Приеми и промени”. 
 

5. Регистрация за конкурса 
 

Индивидуални участници или група ученици , които желаят да участват в конкурса трябва: 
-замислят и планират дейност в дома си 
- документират работата под формата на една Instagram публикация – до 10 изображения 
или видео между 30 секунди и 3 минути. Публикацията трябва да представя темата, а 
последните две изображения трябва да представят решение на проблема с тормоза и 
насилието. 
  - публикувате видеоклипа на собствените си социални страници, като При публикацията 
на всеки продукт задължително трябва да бъде тагнат профила #recognizeandchangerusebg2/  и 
да е придружен от #ACTHUMANRUSE, допустими са до 10 хаштага по темата, които могат да 
бъдат:  

#recandchange #acthuman 
#socialgood #cause #causes #4change 
#giveback #humanrights 
#changemakers #changemaker 
#standup4humanrights #discrimination 
#violence #violenceagainstwomen 
#endviolence #stopviolence 
#stoptheviolence #europeaid 
 
- позволени са всякакви техники. 
- изображения трябва да бъдат заснети във пейзажен формат, а не в портретен. 
- Instagram публикацията трябва да бъде направена от отворен профил, за да може да бъде 

споделяна и в други профили и платформи, свързани с проекта. 
- Продължителност – до 10 изображения или видео от 30 сек до 3 мин. 
 - направете екранна снимка на екрана, където на видеото се вижда броят на „харесвания“ 
- качете видеото/снимките и екранната снимка в секцията на сайта, посветена на конкурса във 
вашата страна. 
 

6. Продължителност на механизмите за конкурса  и гласуване 
Видеоклиповете на творбите могат да бъдат качени от 20 април 2020 г. до 15 юни 2020 г. в 
23:59 часа. 
 На страницата на проекта  https://recognizeandchange.eu/act-human , както и Instagram профила на 
#recognizeandchangerusebg2/    
Видеоклиповете, качени в горепосочения период, ще бъдат видими на уеб платформата на 

https://recognizeandchange.eu/act-human
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проекта от 16 юни 2020 г. Същата процедура на гласуване ще започне на същата дата и ще 
приключи на 30 юни 2020 г. в 23:59 часа. 
Обществеността може да гласува в специалния раздел на платформата recandchange.eu, като 
кликнете върху „Харесвам“ в поле, създадено за тази цел. Всеки човек може да гласува за 
видеоклип само веднъж. 
- Управленският екип на проекта ще проверява дали продуктите отговарят на общите етически 

стандарти (употреба на насилие, неправилен език, расизъм и др.)  
- При определяне на победителите ще бъдат вземани под внимание само гласовете от 

платформата https://recognizeandchange.eu/act-human.   
- Процедурата за гласуване за продуктите, участващи в конкурса, ще приключи на 30 юни 2020 г. в 

23.59 ч.  Гласовете получени след тази дата няма да бъдат зачитани. 
- В интерес на участниците ще бъде те да промотират активно своя продукт, за да може да 

получат повече гласове от приятелите и семейството си. 
- Финалното оценяване ще се осъществи 100% от гласовете на публиката. 
- Трите творби, постигнали най-добрите резултати, ще бъдат наградени с награда (вижте 

точка 7). 
 

7. Награди 
Конкурсът предоставя награда на трите най-добри творби, направени от хора или групи 
студенти, съставени, както е описано в параграф 3, вдъхновени от пистата, посочена в параграф 
2. 
Няма ограничение за броя на произведенията, които един клас може да представи; за да 
участвате в конкурса, всяка творба трябва да бъде документирана чрез видеоклип и по 
възможност от други материали, които могат да бъдат качени на уебсайта на проекта, в 
условията, посочени в точка 6 от настоящите регламенти.  

- Трите спечелили видеа в Русе ще бъдат наградени на церемония  
- Спечелилият клас ще получи ваучери на стойност:  
- 900 EUR за първа награда,  
- 600 EUR за втора и  
- 300 EUR за трета 

 

8. Използване на сайта http://submit.recognizeandchange.eu/  
Използването на сайта се предоставя с единствената и изключителна цел за участие в конкурса 
или гласуване за участника. В никакъв случай потребителят или участникът в инициативата не 
може да използва сайта за търговски, икономически, рекламни или генериращи доходи като 
цяло, нито за лични или незаконни цели. 
  
Всички изображения, лого и имена, които се появяват на уебсайта 
http://submit.recognizeandchange.eu/, са изключителна собственост на ISCOS Piemonte и / или 
на партньорите в проекта. Нищо, съдържащо се в сайта, не може да бъде разбрано по такъв 
начин, че да предостави на участниците или потребителите какъвто и да е лиценз или други 
права върху каквато и да е марка или авторски права, свързани с сайта. Всички права, 
включително авторските права и правата върху базата данни на сайтове и свързаното 
съдържание са изключителна собственост на ISCOS Piemonte и / или партньорите в проекта. 

 
9. Естество на публикуваното съдържание и хипотеза за премахване от конкурса 
Видеоклипове с незаконно съдържание не могат да се качват на уебсайта 
http://submit.recognizeandchange.eu/. Затова е забранено да се качва (списъкът е пример): 

https://recognizeandchange.eu/act-human
http://submit.recognizeandchange.eu/
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• незаконни, безпарични, клеветнически, клеветнически, обидни, обидни материали; 
• материал, който описва, препраща, съобщава или насажда омраза или насилие или 
дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, раса, религия или националност; 
• обидни, нецензурни, порнографски материали, както и нарушаване на личния живот на други 
лица; 
• материал, който е статистически или копиран; 
• материал, който нарушава правата на трети лица, независимо от техния характер и заглавие; 
• рекламни видеоклипове, реклами или нежелани искания; 
• вируси, повредени данни или други вредни, натрапчиви или дифузни файлове; 
• материали, които биха могли да изложат ISCOS Piemonte на отговорност към трети страни, 
независимо от причината за това. 
 
В случаите, посочени като пример, в пълна преценка на ISCOS Piemonte и неговите 
представители решават да премахнат видеоклипа от сайта и да изключат участника от 
конкурса. ISCOS Piemonte може също така незабавно да премахва видеоклиповете, които по 
своя преценка счита за неудобни или противоречащи на духа и целите на проекта. Във всички 
случаи, когато ISCOS Piemonte реши да премахне видеоклипа от сайта, участникът се отказва от 
всяко право или иск срещу ISCOS. 
 
10. Изключване и отговорност на собствениците на уебсайта 
ISCOS Piemonte и партньорите по проекта не носят отговорност 
• всяко късно или неуспешно подаване на видео или качване на повредени видеоклипове; 
• лошо функциониране на Интернет 
• възможна повреда или загуба на видео, причинена от събития извън контрола на ISCOS 
Piemonte или се дължи на непреодолима сила или непредвидими обстоятелства. 
Следователно участниците се отказват от сега всяко твърдение относно фактите, изброени 
срещу ISCOS Piemonte или неговите наследници. 
 
 

 


