
პროექტ ENIGMMA-ს ფოტო კონკურსის პირობები და დებულება 

 

პროექტი ENIGMMA აცხადებს რიგით მესამე ფოტო კონკურსს საქართველოში, ფოტო 

კონკურსის თემაა:  

„გააცანით საქართველო ევროკავშირს“ 

ფოტო კონკურსი მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმაციის გავრცელების 

ხელშეწყობას საქართველოსა და ევროკშირს შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის და 

ზოგადად საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების შესახებ. ვიზის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის და ევროკავშირის შესაბამის 

კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, საქართველოს მოქალაქეებს, 

რომლებსაც ბიომეტრული პასპორტი აქვთ შესაძლებლობა მიეცემათ შენგენის ქვეყნებში 

მოკლე ხნიანი ვიზიტები განახორციელონ. აღნიშნული საშუალებას მისცემს საქართველოს 

მოქალაქეებს გაეცნონ ევროკავშირის სახელმწიფოებს ისევე, როგორც გაიცნონ მათი 

მოქალაქეები. მაგრამ რა იცის ევროკავშირმა საქართველოს შესახებ? რითი განსხვავდება 

საქართველო და მისი ხალხი სხვა ქვეყნებისაგან? იდეებისათვის იხილეთ ჩვენი პოსტერი! 

 

ფოტოების წარდგენა შეგიძლიათ 2016 წლის 1 მარტიდან 15 აპრილამდე. 

 

საუკეთესო ფოტოების შერჩევა და პრიზები  

 

თქვენ შეგიძლიათ წარადგინოთ ორი ფოტო. ფოტოებს შეაფასებს ჟიური, რომლის 

წევრებიც იქნებიან: პროფესიონალი ფოტოგრაფი, საქართველოში ევროკავშირის 

დელეგაციის, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის, მიგრაციის საკითხთა 

სამთავრობო კომისიის სამდივნოს, ევროკავშირის ინტეგრაციის საკითხებში ჩართული 

საქართველოს სხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლები და პროექტ ENIGMMA-ს სამუშაო 

გუნდი.  

 

კონკურსის განმავლობაში ფოტოები განთავსდება პროექტ ENIGMMA-ს ვებ-გვერდზე და 

Facebook გვერდზე - ICMPD in Georgia, სადაც საზოგადოებას შეეძლება მონაწილეობა 

მიიღოს საუკეთესო ფოტოების გამოვლენაში. ონლაინ კენჭისყრა გაგრძელდება 2016 წლის 

15 აპრილამდე: გაითვალისწინეთ ადრე წარდგენილ ფოტოებს მეტი ხმის მიცემის შანსი 

აქვთ!  

 

საუკეთესო ფოტოების შერჩევა მოხდება 2016 წლის 16 აპრილიდან 1 მაისამდე. ყველა 

ფინალისტს (12 საუკეთსო ფოტოს ავტორს) პირადად დაუკავშირდებიან. დაჯილდოვების 

ცერემონია გაიმართება პროექ ENIGMMA-ს დასკვნითი საინფორმაციო ღონისძიების 

დროს, რომელიც გაიმართება პარასკევს, 2016 წლის 20 მაისს ქ. ბათუმში.  

ჟიურის წევრები შეფასებისას მხედველობაში მიიღებენ შემდეგ კრიტერიუმებს:  

- თემასთან შესაბამისობა 

- კრეატიულობა 

- მრავალმხრივობა 

- ტექნიკა 

http://www.enigmma.ge/wp-content/uploads/2016/03/ENIGMMA_Info-Campaign-Poster_GESOFT.pdf


სამი საუკეთესო ფოტოს ავტორი საჩუქრად მიიღებს პლანშეტს (8.1 windows 

პროგრამული უზრუნველყოფა). ყველა ფინალისტი (12 საუკეთესო ფოტოს 

ავტორი) ასევე დასაჩუქრდება წამახალისებელი პრიზებით. 12 საუკეთესო ფოტო 

დაიბეჭდება პროექტ ENIGMMA-ს 2017 წლის კალენდარში.  

 

როგორ უნდა წარმოადგინოთ თქვენი ფოტოები 

ფოტოები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ელ. ფოსტით JPEG ფაილის სახით, 

მისამართზე: enigmma-photo@icmpd.org; ელ-ფოსტის დანაყოფში „subject” 

მიუთითეთ „ENIGMMA ფოტო კონკურსი“! ფოტოების წარდგენა შესაძლებელია 

2016 წლის 1 მარტიდან 15 აპრილამდე.  

შეავსეთ ფოტოს წარდგენის ფორმა და გამოაგზავნეთ იგი თქვენს ფოტო(ებ)თან 

ერთად. 

დაშვების კრიტერიუმები 

 კონკურსზე დაიშვება საქართველოში მცხოვრები ყველა ახალგაზრდა. 

 

 თუ თქვენ 18 წლამდე ასაკის ხართ, კონკურსში მონაწილეობისთვის უნდა 

წარმოადგინოთ მშობლის ან მეურვის თანხმობა. კონკურსზე ფოტოს 

წარდგენისას, თუკი თქვენ 18 წელი ჯერ არ შეგსულებიათ, უნდა 

მიუთითოთ, რომ მშობლის ან მეურვის თანხმობა გაქვთ. 

 

 ფოტო-კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ მიგრაციის 

პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის, საქართველოში 

ევროკავშირის დელეგაციის, პარლამენტის ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

კომიტეტის, ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის, 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსა და ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომლებსა და მათი 

ოჯახის წევრებს. 

 
სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 

 თქვენ შეგიძლიათ წარადგინოთ ნებისმიერი ციფრული აპარატით გადაღებული 

ფოტოები. გთხოვთ წარადგინოთ რეალური ფოტოები, და არა ვიზუალურად ან 

ელექტრონულად შეცვლილი. 

 თქვენ შეგიძლიათ წარადგინოთ მხოლოდ ორი ფოტო. 

 გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ისინი JPEG ფაილის სახით. ფოტოს ზომა უნდა იყოს 

8MB-მდე. 

 

mailto:enigmma-photo@icmpd.org
http://www.enigmma.ge/photo_submission_form_ge-2/


 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი ფოტოები გამოყენებული იქნება ჩვენს 

ვებ-გვერდზე (ENIGMMA-სა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 

საერთაშორისო ცენტრის ვებ-გვერდზე), ჩვენი პარტნიორების ვებ-გვერდზე, 

facebook-სა და twitter-ზე, ასევე სხვა სამომავლო კამპანიებისა და კომუნიკაციების 

დროს. 

 ჩვენთვის ფოტოს გამოგზავნა ავტომატურად მიუთითებს, რომ თქვენ ეთანხმებით 

ზემოაღნიშნულ პირობებს. 

 
პროექტ ENIGMMA-ს გუნდი 

 


