
Конкурс за фотографии на ОБСЕ 2007 
 

„Копно и вода, за заштита на нашата кревка околина“ 
 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

Краен рок – 31 март 2007 година 
 

Конкурсот за фотографии, објавен од Шпанското претседателство на ОБСЕ, има за цел да 
ја подигне свеста за екологијата во однос на стопанисувањето со водата и копното. 
Учеството е бесплатно, и конкурсот е отворен за сите фотографи, професионалци и 
аматери, кои живеат и работат во регионот каде ОБСЕ е активна. Главната награда за 
единечна фотографија (или серија) ќе биде комплет камера Canon EOS-30D. Неколку од 
натпреварувачите кои ќе бидат меѓу првите ќе добијат парични награди од $500. 

 

Г-н   Г-ца    

Име на фотографот:        

Презиме на фотографот:        

Контакт информации: 

Адреса:        

Град:        Поштенски код:        Држава:        

Телефон (со код за земјата):        

E-Mail адреса:        

Наслов на фотографијата:  

Место / Држава::  

Краток опис на сцената претставена на фотографијата: 

 

 

 

 

 

Ги прочитав и ги прифаќам правилата на конкурсот за фотографии:   Да     Не    
 

 
Вашите фотографии испратете ги на: photo2007-at@osce.org 



Правила на конкурсот за фотографии на ОБСЕ „Копно и вода, за заштита на нашата 
кревка околина“ 
 
Со пријавување на моите дела, ги прифаќам следните услови: 
 
- Потврдувам дека јас лично ја(ги) направив фотографијата(ите) кои ги пријавувам и дека 
јас сум единствен сопственик на поднесената(ите) фотографија(и). 

- Фотографијата(ите) беше/беа направена(и) во една од 56 земји учеснички во ОБСЕ, во 
периодот од 2000 година досега. 

- Не сум вработен во ОБСЕ. 

- Фотографијата(ите) кои ги пријавувам не се фотомонтажа и не се преправани со 
дигитални или други средства. 

- Разбирам дека ќе ги задржам правата на мојата(ите) фотографија(и). 

- ОБСЕ го задржува правото да ја објави победничката фотографија и придружните 
фотографии во своите непрофитни публикации, брошури, вклучувајќи и календари и 
постери во период од најмногу две (2) години по доделувањето на наградата, како и на 
своите веб-страници со истото времетраење. 

- Разбирам дека победниците на овој конкурс ќе ги избере комисија и дека сите одлуки се 
конечни. Разбирам дека мојата(ите) фотографија(и) нема да биде(ат) земени во предвид 
без соодветниот формулар за пријавување. 

- Разбирам дека ОБСЕ не сноси никаква одговорност за оштетување или губење на 
материјали. 

- Колку што ми е познато, ниедно друго лице на може да наметне какво било право или да 
поднесе приговор во врска со некоја публикација. 

Димензијата на фотографијата(ите) треба да биде најмалку 2000 пиксели на 
подолгата страна. 

Фотографиите со слаба резолуција нема да бидат прифатени. 
 
Испраќајте само дигитални фотографии – оригиналите не треба да бидат испраќани 
до ОБСЕ по пошта. 
 
Некомплетните формулари за учество ќе бидат дисквалификувани. 
 
Испратете ги вашите фотографии и формуларот за учество на следната е-mail адреса: 
photo2007-at@osce.org 
 


