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UNITED BUDDY BEARS В СОФИЯ

От 3 април до 13 май 2011 г. в рамките на Седмиците на Германия 120 мечки от United Buddy Bears ще бъдат

изложени в София, столицата на България.

Високите 2 м скулптури на мечки, които по цял свят призовават към толерантност и разбирателство между

народите, могат да бъдат разгледани в центъра на София, на площад „Св. Неделя“, по всяко време на

денонощието. Входът е безплатен.

Изложбата се организира съвместно от Посолството на Федерална република Германия и Столичната община. 

Тържествено откриване

Официалното откриване на изложбата ще се проведе на 3 април 2011 г. от 11:00 часа. Всички са сърдечно

поканени да присъстват на тържеството.

https://www.buddy-baer.com/bg.html
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ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

На 3 април 2011 г. Йорданка Фандъкова (кмет на София), Матиас Хьопфнер (посланик на Германия), Клио Карадим

(художничка на българската мечка) и Ева и Клаус Херлиц (инициатори на проекта) тържествено откриха изложбата

на United Buddy Bears.

Заобиколени от мечките, гостите имаха възможност да се насладят на една церемония със слънце, фолклор, танц и

музика. Кулминацията на сценичната програма беше представянето на песента на Поли Генова, с която България

ще участва в тазгодишния музикален фестивал „Евровизия“.

OPENING
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Сърдечни благодарности на спонсорите на изложбата!

PICTURES OF THE PHOTO COMPETITION

https://www.buddy-baer.com/bg/united-buddy-bears/partners-sponsors/sofia-2011.html
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СПЕЧЕЛЕТЕ С BUDDY BEARS

Фотоконкурс: United Buddy Bears и visitBerlin.de ще наградят най-хубавата снимка от изложбата

Търси се най-големият Buddy Bear фен: United Buddy Bears и visitBerlin.de организират фотоконкурс по повод

актуалната изложба на United Buddy Bears в София. Който направи най-оригиналната снимка от изложбата на пл.

„Света Неделя“, ще спечели екскурзия със самолет за двама от София до столицата на Германия. Втора и трета

награди ще са съответно по една Buddy Bear миниатюра.

Участието е лесно: Участниците (на възраст над 18 години) следва да изпратят снимката си, като посочат името си

и пълния адрес до 09 май 2011 г. на photo(at)buddy-bear.com. Победителите ще бъдат определени на 13 май

2011 г. Голямата награда е екскурзия със самолет за двама от София до столицата на Германия с включени две

нощувки в хотел и две карти WelcomeCards за Берлин за неограничено пътуване с обществения транспорт. Краен

срок за участие е понеделник, 09 май 2011 г., 18.00 часа.

Подробните условия за участие ще намерите на www.ubb-sofia.com.

Чрез участието във фотоконкурса участникът безвъзмездно предоставя на Buddy Bär Berlin GmbH неограничените и

изключителните права на използване на изпратените снимки, особено правото на публикуване.

Участникът декларира, че лично е направил снимката и така е единствен притежател на правата. Освен това

участникът декларира още, че чрез неговите права не са нарушени или засегнати правата на трети лица – особено

личните неимуществени права на евентуално снимани лица. Участникът не допуска никакви претенции,

възражения или искове на трети лица спрямо Buddy Bär Berlin GmbH. Обжалване по съдебен ред не се допуска.

Не се допуска изплащането на наградата в брой.
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