
Конкурс за видео блог на тема „Моят живот – моята йога“
Правила и указания за състезателите

1.Насоки за участие:
1.1 Всички записи трябва да са под формата на цифров видеоматериал.
1.2 Всеки запис трябва да се фокусира върху темата „Моят живот – моята
йога” или „Jeevan Yoga”.
1.3  Видеоклиповете  на  участниците  трябва  да  бъдат  подадени,  съгласно
посочените  в  т.  1.4  до  1.8  начини,  за  да  бъдат,  за  да  бъдат  допуснати  до
награждаване.

1.4 Указания за подаване на страницата на конкурса MyLifeMyYoga2020
i.Посетете  специалната  страницата  на  конкурса  на:
https://www.mylifemyyoga2020.com/home
ii.Попълнете Вашите данни, в съответствие с предоставения формуляр.
iii.Качете видео клипа, или изпратете линк към Вашето видео, качено във Facebook
или в YouTube. Моля, уверете се, че видеото е публично и може да бъде свалено.
iv.Приемете условията и натиснете „подай“ (submit).  
v.Отбележете  си  кода  на  участник,  който  се  изписва  при  успешно  подаване  на
видеоклипа.

1.5 Указания за за подаване на страницата на конкурса MyGov
i.Посетете специалната страницата на конкурса на: https://innovate.mygov.in/my-
life-my-yoga/
ii.Попълнете Вашите данни, в съответствие с предоставения формуляр.
iii.Изпратете линк към Вашето видео, качено в YouTube или във Facebook или в 
Instagram или в Twitter. Моля, уверете се, че видеото е публично и може да бъде 
свалено.
iv.Прочетете условията и натиснете „подай“ (submit).

1.6  Указания за подаване във Facebook

i.  Харесайте  и  последвайте  страницата  на  Министерството  на  АЙAM
(https://www.facebook.com/moayush/) във Facebook.
ii. Състезателят може да избере една от следните две възможности:
а) Да качи видеоклипа на своята страница във Facebook и да тагне Министерството
на  АЙAM  (@ministryofayush)  в  описанието,  а  също  така  да  използва  хаштага
#MyLifeMyYoga<COUNTRY>  и  хаштага  на  категорията,  както  е  посочено  в
таблицата по-долу, напр. #MyLifeMyYoga INDIA #FemaleAdult

Забележка: публикацията трябва да бъде публично достояние, за да участвате в конкурса.
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b)  Състезателят  може  да  качи  видеоклипа  на  страницата  във  Facebook  на
Министерството  на  АЙAM  (https://www.facebook.com/moayush/)  с  хаштага
#MyLifeMyYoga<COUNTRY> и категорията хаштаг, както е посочено в таблицата
по-долу, напр. #MyLifeMyYoga INDIA #FemaleAdult
iii.  Препоръчително:Споделете  публикацията  с  максимален  брой  хора  и  получете
максимален брой харесвания на видеоклипа.

1. 7 Указания за подаване в Instagram

i.Последвайте  страницата  на  Министерството  на  АЙAM
(https://www.instagram.com/ministryofayush/)
ii.Качете видеоклипа като IGTV видео страница и направете публичен профила си

в Instagram. Забележка: профилът в Instagram трябва да е публичен, за да участвате
в конкурса.
iii.Тагнете Министерство на АЙAM (@ministryofayush) в описанието и използвайте
хаштаг #MyLifeMyYoga<COUNTRY> и хаштаг за категория, както е посочено в
таблицата по-долу, напр.: #MyLifeMyYogaINDIA #FemaleAdult.

1. 8 Указания за  регистрация в Twitter

i.  Следвайте  страницата  на  Министерството  на  АЙAM  в  Twitter
(https://twitter.com/moayush/)
ii.Участникът трябва да качи видеоклипа в акаунта си в Twitter.

Забележка: профилът в Instagram трябва да е публичен, за да участвате в конкурса.
Забележка: Съгласно указанията за видеоклипове в Twitter, видеоклипът не може
да  надвишава  2:20  минути.  Затова  състезателят  трябва  да  се  увери,  че  както
йогийската  практика,  така  и  посланието  на  видеоклипа  (както  е  обяснено  по-
нататък в документа) се вместват във времето по подходящ начин.
iii.Тагнете  Министерство  на  АЙAM  (@moayush)  в  описанието  и  използвайте
хаштаг #MyLifeMyYoga <COUNTRY> и хаштаг на категорията, както е посочено в
таблицата по-долу, напр.: #MyLifeMyYogaBULGARIA #FemaleAdult.
iv.Препоръчително: Споделете публикацията с максимален брой хора.

1.9. Хаштаг категории

Категории при жените Хаштаг категория

девойки (до 18 години) #FemaleYouth

жени (над 18 години) #FemaleAdult



професионалистки по йога #FemaleYogaProfessional

Категории при мъжете Хаштаг категория

младежи (до 18 години) #MaleYouth

мъже (над 18 години) #MaleAdult

професионалисти по йога #MaleYogaProfessional

1.10 Предварително одобрен списък на кандидатите
i.Министерството може да се свърже с кандидатите от предварително одобрения списък, за да
предостави разяснения, свързани с категориите награди и демографските подробности, в случай,
че прецени, че е необходимо. Имайте предвид, че министерството няма да иска поверителна
информация.
ii.Състезателите  трябва  да  наблюдават  съответния  си  профил  в  социалните  мрежи  за
допълнителни указания след подаването, до обявяването на победителите.  

2. Критерии за допустимост: В конкурса може да участва всеки.  Използвайте
подходящи за вашата страна хаштагове.

3. Срокове на конкурса:
i.  Видеоклиповете може да бъдат качвани от 31 май 2020 г.,  14:00 ч.  индийско
време. Крайният срок за участие е 15 юни 2020 г. , 23:50 ч. индийско време. За да
участвате в конкурса, всички видео материали, подадени съгласно горепосочените
указания, трябва да бъдат получени в този срок. Победителите ще бъдат уведомени
до  21  юни  2020  г.  За  повече  подробности,  свързани  с  комуникацията  и
получаването на награди, следете портала за йога (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/).
ii.  Министерството на АЙAM / индийските посолства в отделните страни ще се
свържат  с  одобрените  кандидати  в  периода  до  20  юни  2020  г.  за  проверка  на
информацията,  ако  това  се  изисква.  Списъкът  с  предварително  подбраните
видеоклипове ще бъде обявен и тагнат на съответната платформа на социалната
медия, където е качено видеото.

4. Указания за видео съдържание:
i. Участниците не трябва да разкриват своята самоличност в създадения видеоклип
(име, каста, държава и т.н.).
ii.  Препоръчва  се  видеото  да  се  заснеме  в  пейзажна  ориентация  (landscape
orientation).
iii.  Участниците  трябва  да  направят  видеоклип  на  йогийски  практики  с
продължителност не повече от 3 минути.
iv.  Участникът  може  по  своя  преценка  да  включи  в  рамките  на  триминутната
продължителност  на  видеоклипа  3  йогийски  практики  (крия,  асана,  пранаяма,
бандха или мудра) и кратко видео послание / описание как споменатите йогийски
практики са повлияли на неговия/нейния живот.



5. Категории за награждаване и награди:
i. Предлага се състезанието да се организира в шест категории, както е посочено
по-долу:

No. Категории при жените No. Категории при мъжете

1. девойки (до 18 години) 4. младежи (до 18 години)

2. жени (над 18 години) 5. мъже (над 18 години)

3. професионалистки по йога 6. професионалисти по йога

ii. Победителите ще бъдат обявени в горепосочените шест категории.
Ще бъдат обявени награди във всяка от горепосочените шест категории:

А. специални награди по страни
Индия
а) първа награда -  100 000 рупии
б) втора награда – 50 000 рупии
в) трета награда – 25 000 рупии

Други държави (България / Северна Македония)
а) Първа награда -  500 лева
б) Втора награда – 350 лева
в) Трета награда – 200 лева
Да се определят и обяват от посолствата на Индия в съответните страни.

Б. Световна награда
а) първа награда -  2500 щ. д.
б) втора награда – 1500 щ. д.
в) трета награда – 1000 щ. д.

iv.  Следете  ни  на  живо  на  йога  портала  (https://yoga.ayush.gov.in/yoga)  и  на
страниците  в  социалните  мрежи  на  Министерството  на  АЙAM  за  допълнителни
подробности, свързани с информацията и получаването на наградите.

6. Процедура по оценяване:
Оценката  ще  се  извършва  на  два  етапа,  а  именно  –  изготвяне  на  списък  от
предварителния подбор и окончателна оценка. Видеозаписите ще бъдат включени
в списък за предварителен подбор въз основа на указанията за видеоклипове от
Комисията по предварителния подбор, а победителите ще бъдат избрани от този
списък от жури, състоящо се от изтъкнати експерти по йога.

7. Поверителност:
Вашите  лични  данни  ще  бъдат  третирани  в  съответствие  с  изискванията  за
поверителност. Обявленията ще разкриват само самоличността на победителите в
конкурса. Ще бъде публикувана информация като име, възраст, пол, категория на



наградата  и  град.  Съгласието  на  участниците  за  използване  на  техните
видеоклипове  от  Министерството  на  АЙAM  за  всякакви  бъдещи  дейности  за
популязиране произтича  и  е  неразделна  част от  действието  им на  подаване на
материалите за конкурса.

8. Други правила и условия:
i. Качените видеоклипове трябва напълно да отговарят на указанията.
ii. Визуално съдържание / думи, които са погрешни и подвеждащи, и които могат
да  провокират  колективни,  мракобеснически,  антинаучни  и  антинационални
нагласи, ще доведат до дисквалификация.
iii. Лицето / лицата във видеото трябва да бъдат подходящо облечени.
Излагането  на  показ  на  непристойни действия  и  поведение,  което  се  смята  за
неприлично, ще бъдат дисквалифицирани.
Кандидатът ще бъде дисквалифициран от конкурса, ако бъде установено, че той /
тя се опитва да повлияе на някой член на журито чрез писане на писма, изпращане
на  имейли,  телефонни  обаждания,  опит  лично  да  се  свърже  или  чрез  друга
подобна дейност в тази връзка.
Всеки кандидат, за когото се установи, че подава неверни данни за възрастта, ще
бъде дисквалифициран.
Решенията на Комисията по предварителния подбор и на журито са окончателни и
задължителни  за  всички  участници.  Журито  може  да  поиска  разяснения  от
участника по всеки аспект (включително възрастта) на видеоклипа и ако същите не
бъдат представени в  рамките  на определения срок, видеозаписът може да  бъде
дисквалифициран.
Роднини  на  служители,  работещи  в  Министерството  на  АЙAM  и  неговите
агенции, няма да бъдат включвани в награждаването.
Видеоклиповете, предоставени от кандидата, ще се считат за поверителни и ще се
използват  само в  конкурса  или  за  други  рекламни цели  от  Министерството  на
АЙAM.  Кандидатите  трябва  да  знаят,  че  съгласието  им  за  използване  на
техните  видеоклипове  от  Министерството  на  АЙAM  за  всякакви  бъдещи
дейности за популязиране произтича и е неразделна част от действието им на
подаване на материалите за конкурса.
Участници на възраст под 18 години могат да получат идентификационния номер
за  вход,  създаден  от  родителите  им,  а  също  така  трябва  да  получат  тяхното
съгласие, за да участват в тази категория.
Всички  правни  спорове,  произтичащи  от  конкурса,  ще  бъдат  уреждани  в
съдилищата в Делхи.
При  предоставянето  на  информация,  свързана  с  материалите  от  списъка  за
предварителен  подбор  съгласно  изискванията  на  Министерството  на  АЙAM  /
заинтересованите посолства на Индия в други страни, кандидатът трябва провери
дали  надлежно  е  предоставил  пълен  пощенски  адрес,  имейл  адрес,  телефонен
номер, номер на мобилен телефон и номер на факс (ако е приложимо).



Разходите за подготвянето на видеоклипа се поемат от кандидата. НЕ се допуска
възстановяване на суми от Министерството на АЙAM за видеоматериали.
Участниците,  които  изпращат  видеоклипове  за  конкурса,  носят  пълната
отговорност за разпоредбите на Закона за авторското право, където е приложимо.
Задължението им видеоклиповете да не нарушават авторски права или права
на интелектуална собственост произтича и е неразделна част от действието
им на подаване на материалите за конкурса.

*****


