Photo Contest
Уеб приложение за организиране и участие във фото конкурси и разпределение на
награди между спечелилите участници.

Категория
Уеб приложение.

Възрастова група
Над 16 години.

Описание
Приложението дава възможност за организиране на различен тип конкурси. Достъпът е публичен,
като за част от функционалностите е необходимо потребителят да се регистрира. Безплатната
регистрация дава възможност за създаване на неограничен брой конкурси от всеки потребител,
определяйки също и особеностите му – награден фонд, брой победители, достъп до конкурса,
както и неговата продължителност. Участието със снимки и гласуването във фотоконкурс може да
бъде ограничено до определен кръг потребители или пък отворено за всички регистрирани такива.
Всеки потребител има правото да гласува максимум за една снимка от фотоконкурс, но да участва
с неопределен брой снимки. Даденият вот не може да бъде отменен, но на потребителя може да се
даде правото да гласува отново в случаите, когато снимката, за която вече е гласувал, е премахната
от участника или по преценка на администратор на приложението.

Проектът е предназначен за професионални фотографи и аматьори от всички възрастови
групи. Няма ограничение за тематиката на конкурсите като снимките са групирани в конкурсни
категории с възможност за добавяне на нови категории по преценка на администраторите.
Приложението има базова функционалност, необходима за успешното организиране на
фотоконкурси, с идеята за бъдещо разширяване на функциите му. В бъдещите планове са и
промяна на визията с цел подобряване на потребителското преживяване и постигане на
уникалност и разпознаваемост спрямо другите такива приложения.

Екип
Радослав Николов – разработил основата на проекта, базата данни, дизайн
o Username: nikola.m.nikolov; Email: nikola.m.nikolov@gmail.com
Мартин Андреев – разработил основата на проекта, дизайн, UX
o Username: andreev; Email: martin.andreev7@gmail.com
Никола Николов – разработил администраторския панел, системни съобщения, дизайн
o

Username: rado_niko; Email: radoslavmnikolov@gmail.com

Линк за изтегляне / демо / видео
Линк към проекта (демо): http://photo-contest.azurewebsites.net.
Не се изискват пароли за достъп за разглеждане на публичните конкурси, но се изисква
регистрация за участие и гласуване.

Технологии
Използвани технологии: ASP.MVC 5, Entity Framework 6, SignalR, Automapper, HTML5, JavaScript,
jQuery, Toastr, Cloud Storage.

Сорс код
Линк към сорс кода: https://github.com/RadoslavNikolov/COMICALTM.

