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ПРАВИЛА ЗА ФОТО НАТПРЕВАР 

Официјални правила на фото натпревар  

“Биди еко херој” 
 

ОРГАНИЗАТОР 

Член 1 

Организатори на фото натпреварот “Биди Еко херој” е Фор Селект Скопје, Пакомак 

ДОО Скопје и Нула Отпад ДОО Скопје, (во понатамошниот текст Организатори) 

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

Член 2 

Официјалното име на Фото натпреварот е “Биди еко херој”. Фото натпреварот ќе 

започне на 17.02.2020 година и ќе трае до 27.05.2020 година до 12 часот. 

ТЕРИТОРИЈА 

Член 3 

Фото натпреварот се организира и се спроведува на  територијата на Општина 

Карпош и можат да учествуваат ученици од 10-те основни училишта на територијатата на 

општината. 

ЦЕЛ НА ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

Член 4 

Фото натпреварот се организира со цел подигнување на свеста за примарна 

селекција на 4 категории на отпад: отпадни батерии, електричен и електронски отпад, 

амбалажна хартија и пластични шишиња. 

РЕКЛАМИРАЊЕ 

Член 5 

Фото натпреварот ќе се рекламира на разни маркетинг канали. 
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ПРАВО НА УЧЕСТВО 

Член 6 

Во фото натпреварот право на учество имаат сите ученици (преку fb  профилите 

на нивните родители/старатели) од основните училишта на територијата на Карпош кои 

ќе ги заследат  Фејсбук фан страните на организаторите и објават фотографија  на тема 

селекција на една од четирите категории на отпад, јавно (public) на својот Фејсбук профил 

со хаштаг #бидиекохерој.  

Секој учесник има право да учествува само со една фотографија во една 

категорија на селекција на отпад. Доколку бидат објавени повеќе фотографии од повеќе 

категории, учесникот ќе биде дискфаликфикуван. 

Со учество во фото натпреварот, учесниците потврдуваат дека се целосно 

запознаени со одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед 

на истите. 

 

МЕХАНИЗАМ И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

Член 7 

Потребно е учесниците да ги заследат Фејсбук фан страните на организаторите и 

да објават фотографија  на тема селекција на една од четирите категории на отпад, јавно 

(public) на својот Фејсбук профил со хаштаг #бидиекохерој.  

Од сите објавени фотографии со хаштаг #бидиекохерој во временскиот период 

17.02.2020 година до 27.05.2020година се прави пресек на ден  27.05.2020 во 12 часот и 

се одбира учесникот со најмногу гласови (лајкови) на фотографија, а победникот се 

објавува следниот ден во 12 часот.  

Во секоја категорија се бира по еден победник за најлајкувана фотографија. 

Еден учесник може да учествува само со една фотографија, во само една 

категорија. 

Организаторот и операторите не се одговорни за евентуални потешкотии на 

мобилните мрежи или за прекините во комуникација. 

Во фото натпреварот забрана за учество имаат лицата кои за времетраењето на 

натпреварот се вработени кај организаторот на натпреварот, Нарачателот и членовите на 

нивните потесни семејства. 

  Правилата на фото натпреварот, начинот и условите за учество во фото 

натпреварот, како и неговото времетраење, организаторите ќе ги објават на своите 

официјални веб страни. 

 

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ ВО ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

Член 8 

Добитникот во фото натпреварот ќе се одбира според бројот на гласови (лајкови) 

кој ги освоил на објавената фотографија на нивните Фејсбук профили. 
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Добитник во секоја категорија на селекција на отпад  посебно( 4 категории) ќе биде 

сопственикот на фотографија со освоени најмногу лајкови на својата објавена 

фотографија со хаштаг #бидиекохерој. 

Наградите ќе бидат доделени на 01.06.2020 на свечената церемонија за 

завршување на акцијата во општина Карпош.  

 

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

Член 9 

Добитникот на подарокот ќе биде објавен на  28.05.2020 год во 12 часот на веб 

страната, Фејсбук фан страната и Инстаграм профилот на организаторите.  

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ 

Член 10 

Добитникот ќе добие порака во inbox на Фејсбук профилот со кој учествува во 
натпреварот. 

Доколку учесникот не е достапен во дефинираниот рок за подигање на наградата 
(30 дена од завршната свеченост на 01.06.2020) од било која причина, за која 
Организаторите нема да бидат одговорни, тој/таа го губи правото на подарок.  

Организаторите нема да има дополнителна одговорност кон учесникот. 
 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ  

Член 11 

Подароците ќе бидат доделени на 01.06.2020 година.   

По истекот на рокот дефиниран од организаторите ( 30 дена од завршната 

свеченост) организаторите немаат никаква одговорност  околу подарокот.  

Добитникот не може да го замени својот подарок за паричен износ еднаков на 

нивната вредност, ниту пак за кој било друг предмет. 

 

УСЛОВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ 

Член 12 

Подарокот се подигнува на завршната свеченост 01.06.2020 год. лично во 

присуство на родител/старател. 

Доколку добитникот од која било причина не е во можност да го подигне подарокот, 

може да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со писмено известување на 

Организаторите.  

Ако добитникот го откаже подигнувањето на подарокот од која било причина, 

должен е за тоа да го извести Организаторите.  
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По предавањето на подарокот, Организаторите немаат никаква одговорност кон 

добитникот на подарокот во однос на користењето на истата, освен одговорностите 

наведени во правилата. 

Организаторите не се одговорни, доколку добитникот не е во можност да го 

подигне или користи подарокот. 

Резултатите за прогласување на добитниците се конечни. 

 

ФОНД НА ПОДАРОЦИ 

Член 13 

Фото натпреварот располага со следниот фонд на подароци: 

Позиција на ранг листа Подарок 

1 ранг селекција отпадни батерии Таблет 

1 ранг селекција ситен електронски отпад Таблет 

1ранг амбалажна хартија Таблет 

1 ранг пластични шишиња Таблет 

 

Количината на подароците од Фото натпреварот е ограничена и нема да бидат 

доделени повеќе подароци од оние кои што се претходно определени.  

Две награди за категориите отпадни батерии и ситен електронски отпад 

обезбедува Нула Отпад ДОО Скопје. 

Две награди за категориите амбалажна хартија и пластични шишиња обезбедува 

Пакомак ДОО Скопје. 

Замена за подароците со други подароци, со парична или друга против вредност 

не е дозволена. Организаторите не се обврзуваат да понудат друг тип на подарок  во 

истата противвредност од планираните награди. 

Учесниците во фото натпреварот немаат право да бараат награди во поголема 

вредност или од различен вид од назначените во правилата од страна на Организаторот. 

 

ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО 

Член 14 

Подарокот ќе биде доделен само ако учесниците се квалификувани, имаат право 

на учество, и ако целосно ги почитуваат Правилата на Натпреварот. 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Член 15 

Одобрение за обработката на личните податоци.  
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Со учество во фото натпреварот, учесникот се согласува да ги даде личните 

податоци на Организаторите,  за  користење  при  реализација  на  фото  натпреварот за 

време на неговото одржување како и до моментот на доделување на наградите.  

Организаторите има право да ги користат личните податоци на секој учесник за 

потребите на Фото натпреварот. Организаторот не смее да ги користи податоците за било 

која друга намена, која не е во согласност со законот и ќе ги користи само за потребите на 

фото натпреварот.  

Личните податоци на учесниците на фото натпреварот, ќе се користат само 

согласно Законот за заштита на лични податоци. 

 

ОДГОВОРНОСТ 

Член 16 

Во случај на печатни грешки во рекламните материјали Организаторите нема да се 

сметаат за одговорни. 

Со преземањето на подароците, престануваат понатамошните обврски на 

Организаторите на фото  натпреварот спрема добитниците. 

Организаторите немаат никаква одговорност која може да произлезе  од 

користењето на производите, како и плаќање на штети или тужби кои на некаков начин се 

поврзани со користењето на  подарокот. 

Потенцијалниот учесник во овој фото натпревар разбира и се согласува дека 

учествува во натпревар по сопствена слободна волја. 

Со самото учество во натпреварот учесникот се согласува, доколку биде извлечен 

за некој од подароците, неговото име и презиме да биде јавно објавено. 

Организаторите не одговараат во случај кога добиен подарок не може да биде 

даден или искористен поради невозможност потенцијалниот добитник или негов 

претставник да се јави и да го добие подарокот во определените рокови или поради други 

технички или правни пречки врзани со конкретниот добитник или негов претставник и 

поради околности предизвикани од виша сила, нормативни или законски ограничувања 

или други околности. 

 

ПРАВО НА ПРИГОВОР 

Член 17 

Незадоволен учесник во натпреварот има право во рок од 3 дена од денот на 

објавувањето на добитниците на подароците, да поднесе приговор во писмена форма до 

Организаторите.  

Организаторите можат писмено да одговорат на приговорот во рок од 8 дена од 

приемот на истиот. 

Доколку не одговорат се смета дека приговорот не е прифатен. 
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ОТКАЖУВАЊЕ НА ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

Член 18 

Натпреварот може да се прекине само во случај ако настапат околности за кои 

Организаторите на натпреварот не се одговорни, односно ако постојат околности кои 

Организаторите не можеле да ги спречат, отстранат или избегнат. 

За евентуални измени во роковите и термините на одржување како и за 

евентуалното откажување, организаторите ќе објават писмено известување на своите веб 

страни и фан страни на кој што е објавен и конкурсот. 

 

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ 

Член 19 

Евентуално настанатите спорови помеѓу Организаторите и учесниците во 

натпреварот ќе ги решава надлежниот суд во Скопје во согласност со важечките закони 

во Република Северна Македонија. 

 

 

Организатори: 

1. ФОР СЕЛЕКТ Скопје  

 

 

2. Нула Отпад ДОО Скопје 

 

 

3. ПАКОМАК ДОО Скопје 


