Предмет:

Конкурс „Најдете ја безбедноста на работното место“

Датум:

12.10.2018

Почитувани,
Организацискиот одбор на IV Меѓународна конференција за регионалнa соработка „БЗР
Акорд“, која ќе се одржи во Приштина, Република Косово во период од 01 – 03 ноември 2018
година, Ве поканува да учевствувате на конкурс „Најдете ја безбедноста на работното место“
и тоа во две категории:
-

Управување со Безбедноста и Здравјето при работа (Промовирање превентивна
култура за БЗР);

-

Лошите работни услови кои влијаат на безбедноста и здравјето на работниците (Poor
working conditions affect worker health and safety).

Цел на конкурсот: Да Ве поттикнеме, инспирираме, охрабриме – да го споделите и Вие
Вашето работно место, или работното место на вашите најблиски, вашите пријатели,
соработници, случајни момeнти од опкружувањето, претставени преку Вашите фотографии
вклучувајќи ги сите стопански дејности и услуги: индустрија, земјоделство, занаетчиство,
сообраќај, трговија, туризам и угостителство.
Преку нив, можете да потикнете добри практики на градење превентивна култура за
безбедност и здравје при работа или да спречите појава на несреќи и повреди при работа.
Конкурирање: Конкурсот е отворен за сите заинтересирани лица, фотографи, аматери и
млади, жители на Балканскиот регион. Eден автор може да конкурира со најмалку 1, а
максимум 10 фотографии, не постари од една календарска година, без разлика дали се
дневни или ноќни. Фотографиите треба да бидат доставени во jpg формат. Големина на фајлот
не треба да биде поголема од 20Мb. Фотографиите не смеат да бидат помали од 1600 пиксели
во ширина ако се хоризонтални или 1600 пиксели во висина ако се вертикални и не смеат да
содржат никакви жигови и логоа.
Авторот, својата апликација треба да ја достави преку официјалниот е-маил за таа намена:
kontakt@mzzpr.org.mk со напомена во која категорија конкурира.
Апликација: Покрај фотографијата, во мејлот јасно треба да биде напишано името и
презимето на авторот, наслов на фотографијата, а по желба на авторот - и краток опис за
фотографијата/фотографиите со кои аплицира.
Тек на конкурсот: Краен рок за праќање на фотографии 26ти октомври, 2018 година до 16
часот. Изборот на фотографии ќе го врши Комисија формирана од Организацискиот одбор на
Конференцијата. На 30 октомври 2018 год., ќе бидат известени авторите на 20-те најдобри

фотографии во двете категории, земајќи ги во предвид следните критериуми: креативност,
квалитет на фотографија и пораката која ја пренесуваат. Сите пристигнати фотографии ќе бидат
испечатени и изложени за време на отворањето и започнување на Конференцијата.
Само 20-те фотографии, по 10 во категорија, избрани од страна на жирито ќе бидат
предмет на одлучување за доделување на награда со собирање гласови од присутните на
конференцијата – 01 ноември 2018г.
Ќе бидат доделени три награди: прва награда – 120,00 евра, втора награда – 100,00
евра и трета награда 75,00 евра.
Сите останати фотографии ќе бидат предмет на аукција во текот на тридневното
одржување на Конференцијата.
Забелешка: Ќе бидат земени предвид само фотографии кои не учествувале на други
конкурси, кои не биле изложувани и за кои авторот ги поседува сите права. Авторот, со својата
апликација, му дава право на Организацискиот одбор на Конференцијата, бесплатно да
располага со неговите фотографии и да ги користи за објавување на Фејсбук профилот, веб
страната на конференцијата и други социјални медиуми, за објавување во книги и списанија во
издание на Конференцијата, огласи за нови конкурси и разни други свои маркетинг и
комерцијални цели.
Ова е одлична можност за љубителите на фотографијата, преку својата креативност да
ни го покажат начинот на кој тие ја замислуваат безбедната работна околина.
Веруваме дека оваа иницијатива ќе биде поддржана од многу работници,
работодавачи, ученици, студенти и сите заинтересирани лица и дека BALcanOSH.net ќе добие
нови и интересни репрезентативни фотографии.
Вакви слични конкурси имало и предходно од различни субјекти и секогаш биле
успешни со голема заинтересираност.
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