
                                          
 

         Проектът се съфинансира от Европейския съюз и проект Bridge 47         
 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорността за 
съдържанието на тази публикация се носи изцяло от Сдружение за споделено учене ЕЛА и по 
никакъв начин не трябва се счита, че отразява непременно виждането на Европейския съюз. 

 

 

 

Регламент на конкурс „Моят отпечатък, моят глас, моят избор“ 

 

Изпратените според условията на конкурса творби ще се разглеждат в две възрастови групи: 

7 – 10 години и 11 – 14 години 

Награди 

12 участника във възрастова група 7 – 10 години ще получат ЕКО бутилка EQUA Вселена BPA 
free 600 мл. и ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТА Картинна енциклопедия + сглобяем въртящ се глобус, 
изд. Фют 

Победителите ще бъдат разпределени така: 

- 3 деца, участвали с рисунка на тема „Пътят на моите вещи“ 
- 3 деца, участвали с есе на тема „Пътят на моите вещи“ 
- 3 деца, участвали с рисунка на тема „Доброволчеството е ценно за всички“ 
- 3 деца участвали с есе на тема „Доброволчеството е ценно за всички“ 

 

12 участника във възрастова група 11 – 14 години ще получат ЕКО бутилка EQUA Вселена BPA 
free 600 мл. и енциклопедията „500 невероятни факта“, изд. Хермес 

Победителите ще бъдат разпределени така: 

- 3 деца, участвали с рисунка на тема „Пътят на моите вещи“ 
- 3 деца, участвали с есе на тема „Пътят на моите вещи“ 
- 3 деца, участвали с рисунка на тема „Доброволчеството е ценно за всички“ 
- 3 деца, участвали с есе на тема „Доброволчеството е ценно за всички“ 

Краен срок за участие – 15.07.2020 г.  

Всички творби, изпратени в срок и отговарящи на условията, ще бъдат публикувани на сайта 
www.priobshti.se  

ВАЖНО: Всяко дете може да участва с общо до две творби в конкурса. 
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Журито ще определи победителите между 16.07.2020 г. и 31.07.2020 г. 

Жури в състав Маргарита Аспарухова-Кандиларова и Елисавета Таракджи от сдружение ЕЛА 
ще решат кои от участниците ще получат награди на база следните критерии: 

- Задълбочено вникване в темата 
- Споделяне на собствени размисли и опит 
- Потенциал за въздействие върху връстници при споделянето на творбите 
- Креативно и увлекателно поднасяне на информацията 

Наградените творби ще бъдат включени и като илюстративни материали в издания, отпечатани по 
проекта, и ще се използват за популяризиране на проекта и на резултатите от него.  


