
К О Н К У Р С

Општина Крива Паланка поаѓајќи од потребите да ги промовира и презентира
убавините на градот, да ги остави во наследство на градот, општината и идните

генерации, на ден 10.02. 2012 год. распишува:

Ги повикуваме сите ученици, љубители на фотографијата, од основите и средното
училиште (од I одделение до IV година) да земат учество на Конкурсот со тема
,,Мојата општина низ мојата фотографија“. На овој начин сакаме да ги поттикнеме
вончасовните активности, креативноста и талентот кај учениците, како и посветеноста
и љубовта кон родниот крај. Позитивните чувства и идеите ги оставаме на вас драги
ученици. Со вашиот фотографски апарат и вашата перцепција за магијата и убавините
што ги крие овој град и неговата околина, забележете го моментот кој ќе стане вечност
и сведок на времето во кое живееме.

1. Препорачливо е фотографиите да бидат во оригинален формат и не помали од
5 мегапикесели, бидејќи Комисијата ќе го цени и квалитетот на фотографијата;

2. Заинтересираните можат да конкурираат најмногу со 5 фотографии со акцент
на зимските и пролетни мотиви во урбаниот дел од градот и природната
убавина на околината;

3. Фотографиите треба да бидат доставени во затворен плик со назнака за
конкурсот за фотографија со име и презиме на авторот;

4. Критерим за учесниците ќе биде поврзаноста со темата ,,Мојата општина низ
мојата фотографија“, авторскиот пристап кон истата и визуелната
креативност;

5. Правата за понатамошно користење на фотографиите ги задршува Општината;

6. Фотографиите да се достават во електронска форма-CD и како фотографија.
Може да бидат испратени и на mail>lstojanovska@krivapalanka.gov.mk, но
препорачливо е во плико доставено во канцеларијата за ЛЕР;

mailto:lstojanovska@krivapalanka.gov


Одговорно лице: Лилјана Стојановска – канцеларија за локален економски развој –
ЛЕР

Крајниот рок за пријавување е 15. 04. 2012 год.

Изборот и оценувањето на најдобрите фотографии ќе го изврши Комисија формирана
од Градоначалникот на општина Крива Паланка.

По оценувањето на пристигнатите трудови ќе бидат доделени награди на авторите на
најдобрите фотографии.

1 (прва) награда – 4 000 денари

2 (втора) награда – 2 500 денари

3 (трета) награда –1 500 денари

Општина Крива Паланка

Градоначалник

Арсенчо Алексовски


