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ФОТОКОНКУРС „БЪЛГАРИЯ! ЧЕ КОЙ ЛИ НЕ Я ЗНАЕ?!” – 2016  С наближаването на летните отпуски, съпътствани от множество незабравими преживявания, имаме удоволствието – по повод 50-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Република България и Канада и 40-ата годишнина от основаването на ГК-Торонто – да обявим първото издание на организиран от Генералното консулство на Република България в Торонто фотоконкурс „БЪЛГАРИЯ! ЧЕ КОЙ ЛИ НЕ Я ЗНАЕ!?”1 – 2016.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 Конкурсът е предназначен само за българи, живеещи в Канада; 
 За участие в надпреварата ще бъдат допускани само снимки, направени в България през 2016 г. – природа, населени места, забележителности, архитектурни паметници, хора, традиции, обичаи и всичко друго по преценка на авторите; 
 Всеки автор има право да участва в конкурса само с една фотография; 
 Всяка снимка следва да бъде подавана със следната съпътстваща информация: 

o Име на автора и актуална информация за контакт – имейл и телефон; 
o Местоживеене на автора в Канада – провинция, населено място; 
o Заглавие на снимката и дата на заснемане в България;  
o Обект и място на заснемане в България.  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СНИМКИТЕ Фотографиите следва да бъдат във формат JPEG, в размер до един мегабайт (1MB).   ПЕРИОД НА КОНКУРСА Моля, изпращайте снимките си за участие в конкурса и съпътстващата информация за автора на адрес bgconsultoronto@gmail.com в срок до 31 декември 2016 г.   КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ Съставът на ГК-Торонто ще класира и излъчи три фотографии от подадените в срок снимки, чиито автори ще бъдат отличени с осигурени от Генералното консулство в Торонто награди.  Трите наградени фотографии ще бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на генералното консулство на 16 януари 2017 г. редом с всички подадени за участие в конкурса снимки и техните автори.  - Първа награда – компактен фотоапарат от типа point and shoot; - Втора награда – цифрова рамка за снимки (digital photo frame); - Трета награда – компактна чанта за фотоапарат от типа point and shoot.     Отбрани фотографии могат да бъдат изложени в приемната на ГК-Торонто или използвани за популяризиране на България и българската общност в рамките на различни културно-протоколни прояви в Канада.     Пожелаваме на всички Ви успех и приятно снимане в Родината!  Петър Крайчев генерален консул на Република България в Торонто, Канада 

                                                
1 От стихотворението „Родино Мила” на поета и писател Георги Веселинов 


