
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КУКЕРСАФАРИ КАРЛОВО 2012    CALL FOR PARTICIPATION KUKER-SAFARI KARLOVO 2012 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КУКЕРСАФАРИ 2012

Фондация Кукери и Организационен комитет отправят покана за участие в 
КУКЕРСАФАРИ '12 - конкурс за аудиовизуално отразяване на 
Кукерфест 2012.

ФОРМАТ: Отразяването да стане чрез репортаж-разказ, качен на Youtube 
(www.youtube.com), и представляващ едно от двете:

• Фоторепортаж – снимки, подредени в слайдшоу или филм с 
продължителност до 6 минути

• Видеорепортаж, с дължина до 6 минути.
Всичко останало е въпрос на личен избор и вкус на участника в конкурса.
Конкурсът е отворен за хора от всички възрасти, професии, място и страна 
на живеене. 

УСЛОВИЕ е всички материали във фото- или видеорепортажа да са свързани 
с Кукерфест Карлово 2012 www.kukerfest-karlovo.weebly.com  - 1-седмичен 
фестивал въз основа на маскарадната традиция в региона на Карлово, 
Централна България, който по стар обичай се провежда между Месни и 
Сирни заговезни, 7-6 седмици преди Великден (20-26.2.2012) .

ПРАВА НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Участниците запазват авторството си върху своите конкурсни материали. 
При това те се съгласяват последните да бъдат публикувани от Фондация 
Кукери, както намери за добре, на нейните материали и продукти, целящи 
информация  и реклама, без директна печалба.

НАГРАДИ
Наградите включват туристически пакети с предлаганото в района около 
Карлово:
Гран при (голяма награда)

1. Тандемен полет с парапланер   в Шамбала център близо до Карлово 
(подходящ за хора без опит в този вид летене)

2. Ваучер за лифта в Шамбала център, пътуване до междинната 
станция и обратно

3. Една нощувка за 1 човек в хотел „Щерев“ в град Сопот, където се 
намира Шамбала център 

Втора награда
1. Ваучер за дългия маршрут на „Въздушния град“ или Приключенски 

парк, Шамбала център 
2. Нощувка за двама в хотел "El Paraiso" Карлово 

Трета награда
1. Ваучер за късия маршрут на „Въздушния град“ или  Приключенския 

парк, Шамбала център 
2. Колекция от три малки бутилки различни вина от “Шато Копса” 

(Chateau Copsa) - повече информация предстои

Всички наградни пакети са валидни между 1 април 2012 и 30 октомври 2012.

CALL FOR PROPOSALS FOR KUKER-SAFARI '12

Kukeri Foundation and Management Committee call for participation in 
KUKERSAFARI '12 – a contest for audiovisual coverage of Kukerfest 
2012.

FORMAT: The coverage should be a reportage (a story telling) uploaded on 
Youtube (www.youtube.com), and should be one of the following:

• A photo report – photos presented as a slide show or a film with 
duration of up to 6 minutes 

• A video report with duration of up to 6 minutes.
Anything else is left to both choice and taste of each participants in the contest.
The contest is open to people of all ages, occupations, place and country of 
residence.

THE CONDITION is all materials in the photo-or in the video reports to relate 
to Kukerfest Karlovo 2012 www.kukerfest-karlovo.weebly.com  - a one-week 
festival based on the masquerade tradition in the region of Karlovo, Central 
Bulgaria, which would always take place between the Meat and Cheese-Fare 
Sunday, i.e. 7-6 weeks before Easter (20-26.2.2012).

RIGHTS OF THE PARTICIPANTS: 
The participants keep the copyright on their contest entries.
At the same time, they agree to the publication of the latter by Kukeri 
Foundation on its materials and products aimed to inform or advertise as it sees 
fit provided there is no direct financial profit. 
 
AWARDS
The prizes include tourist packages consisting of offers from the region around 
Karlovo:
Grand Prize

1. A tandem flight   with a para-glider at the Shambhala Centre nearby 
Karlovo (suitable for non-experienced people in paragliding) - more 
info is pending 

2. A two-way voucher for the skylift   of   Shambhala Centre   
3. An overnight for a person in Shterev Hotel n Sopot Town where is the 

Shambala Centre 
Second Prize

1. A voucher for the long way of the Adventure Park, Shambhala Centre 
(the Sky Town) 

2. An overnight for two persons at El Paraiso Hotel in Karlovo
Third Prize

1. A voucher for the short way of the Adventure Park, Shambhala Centre
2. A collection of three small bottles of different wine by Chateau Copsa - 

more info is pending 

All award packages are valid between 1 April 2012 and 30 October 2012. 
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ЖУРИ:
• 1 представител на Фондация Кукери;
• 1 представител на Организационния комитет на Кукерфест;
• 2 представители на кукерските групи от Карловско;
• 1 представител на Община Карлово;
• 1 специалист по маскарадни обичаи;
• 1 професионални фотограф;
• 1 професионален репортьор;
• По 1 представител от спонсорите на Кукерфест 2012

ПОДДРЪЖКА НА УЧАСТНИЦИТЕ в КУКЕРСАФАРИ'12:
Фондация Кукери ще окаже съдействие на всеки участник или желаещ да 
стане участник в КУКЕРСАФАРИ'12 чрез: предоставяне на информация и 
съдействие във връзка с Кукерфест'12 и конкурса КУКЕРСАФАРИ,  за 
възможностите за настаняване и по други туристически въпроси.

СРОКОВЕ:

20-26.2.2012 

Заснимане (творческо отразяване) на събитията от Кукерфест, които 
представляват интерес за състезателя

31.3.2012: 

Последна дата за получаване на състезателните материали на email 
(kukeri.foundation@gmail.com)

25.4.2012: 
Гласувания от жури и на публика 

30.4.2012: 

Завършване на гласуванията на журито и на публиката

3.5.2012:

Завършване обработката на резултатите от гласуванията на жури и публика

6.5.2012:

Публикуване на резултатите от гласуванията и наградите, съответно 
уведомяване по email на авторите на отличените конкурсни материали

ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ
Email: kukeri.foundation@gmail.com 
Skype: kukeri.foundation
Моб. тел. 0877 060 557
Лице за контакт: Йора Атанасова

JURY:
• 1 representative of Kukeri Foundation;
• 1 representative of the Kukerfest Management Committee; 
• 2 representatives of the Kuker groups in Karlovo region;
• 1 representative of the Municipality of Karlovo;
• 1 specialist in masquerade customs;
• 1 professional photographer;
• 1 professional reporter;
• By a representative of each sponsor of Kukerfest 2012

SUPPORT TO THE PARTICIPANTS in KUKER-SAFARI'12:
Kukeri Foundation will assist each participant or those who wish to participate in 
KUKER-SAFARI'12 by: providing information and assistance regarding 
Kukerfest'12 and KUKER-SAFARI contest, about the accommodation 
opportunities and other travel issues.

DEADLINES:

20-26/2/2012

Shooting (creative coverage) of the Kukerfest of events of interest for the 
contestant

31/03/2012:

Last date for receipt of the contest materials by email 
(kukeri.foundation@gmail.com)

25.4.2012:
Voting by the jury and by the public 

30.04.2012:
Completion of the voting by the jury and the audience

3.5.2012:
Completed processing of the voting results of both jury and audience

6.5.2012:
Publication of both voting results and awards, respectively notification by email 
to the authors of the winning entries

KUKERI FOUNDATION

Email: kukeri.foundation@gmail.com 

Skype: kukeri.foundation

Mob. Tel +359 (0) 877 060 557

Contact person: Ms Yora ATANASOVA
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