
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА РИСУНКИ

В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА
„SOCKS FOR LIFE”

Организатор: Фондация „Нашите недоносени деца“, с подкрепата на Нестле България и 
фармацевтичнaта компания Abbvie.

Условия за участие:

1. Конкурсът за рисунки “Socks for Life” се провежда за периода 24 октомври – 23 декември 
2013 г. включително.

2. За участие в конкурса се допускат всички желаещи лица без възрастово ограничение. Лица, 
които нямат навършени 18 години, трябва да участват със съгласието на свой родител или 
настойник/попечител, или лице, полагащо грижи за детето. Съгласието на 
родителя/настойника/попечителя или лицето, полагащо грижи за детето се декларира в 
специалната декларация за участие в конкурса.

3. Декларацията, която задължително трябва да се попълни от всеки участник или негов/неин 
родител/настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето, може да бъде изтеглена от тук:

 • Декларация в pdf формат за директно попълване 
 /попълва се след като се запази на компютъра/ 
 http://premature-bg.com/images/socksforlife/declaracia_socks_for_life.pdf 

 • Декларация в doc формат за директно попълване 
 /попълва се след като се запази на компютъра/ 
 http://premature-bg.com/images/socksforlife/declaracia_socks_for_life.doc



4. Всеки участник трябва да изготви рисунка, която да съдържа задължителен елемент – 
бебешко чорапче. Ограничения за сюжета на рисунките няма, като същите следва да не 
нарушават изискванията, описани в т. 8 от Настоящите правила.

5. Всеки участник трябва да изпрати своята рисунка със задължителния елемент (бебешко 
чорапче), заедно с попълнената декларация за участие, когато е необходимо, на:

Пощенски адрес: София, ул.Г.С.Раковски 111, ет. Мецанин, агенция АПРА Портър Новели/APRA 
Porter Novelli – за конкурса “Socks for Life”

или

на e-mail: konkurs@premature-bg.com, съдържащи: попълнената декларация, заедно с 
рисунката/рисунките за участие.

6. Всеки участник може да изпрати за участие не повече от 3 рисунки.

7. Рисунките трябва да са авторски материали. С участието си в конкурса участникът потвърждава, 
декларира и гарантира, че предоставената рисунка е оригинално произведение, създадено 
единствено от него, че не се нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права 
на личността, публичността или права върху интелектуалната собственост на което и да било лице 
или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, права на собственост, 
претенции или права на участие във връзка с проекта.

8. Проектите не трябва да съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано 
или друго предизвикващо възражения, или по друг начин неподходящо съдържание. Проектите не 
трябва да нарушават или да насочват към нарушаване на забраните по чл.54,чл.55, чл.56 и чл.56а от 
Закона за здравето.

9. Всеки участник, чийто проект не отговаря на изискванията, може да бъде дисквалифициран по 
преценка на Организатора и журито.

10. Организаторите ще публикуват сканирана всяка рисунка, която постъпи за участие в конкурса, 
на Facebook страницата  на фондация “Нашите недоносени деца” 
„Недоносени бебета“/ www.facebook.com/prematurebg 

11. Рисунката, която събере най-много харесвания на страницата „Недоносени бебета” във Face-
book, ще получи специална награда.

12. Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставлявано от професионален художник и 
представители на организаторите. Критериите за оценка ще бъдат:

 • Съответствие със заданието
 • Креативност и оригиналност 

13. Организаторът има право да използва проектите за провеждане на изложба.



14. Рисунката, която спечели голямата награда в конкурса, ще участва в международна изложба в 
Брюксел, посветена на кампанията Socks For Life.

15. Организаторът има право да предоставя на медии рисунките, да ги публикува в Интернет, на 
Интернет страницата си, в социалните мрежи, без изричното съгласие на автора за всяко отделно 
действие по тази точка, като определя времето, мястото и начина, по който да стане това. С 
приемането на тези условия авторът дава съгласието си организаторът да упражнява правата си по 
тази точка от условията, както е определено тук;

16. Победителите в конкурса „Socks for Life” ще бъдат обявени на 30.12.2013 г. на страницата 
„Недоносени деца” във Facebook и ще бъдат уведомени лично по телефона от Организаторите.

17. По преценка на организаторите крайният срок на конкурса и срокът за обявяване на 
победителите могат да бъде удължени. 

КОНКУРСНИ НАГРАДИ:

18. Конкурсът ще излъчи общо 3-ма победители и награди, както следва:

Първа награда: Кафе машина NESCAFÉ® Dolce Gusto®
Втора награда: Професионална фотосесия
Трета награда: Ученическа раница с учебни пособия

За контакти : тел.: 02/981 41 90; 0895 770 764 - Христина Ванчева


