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ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА
ЕСЕ/СЪЧИНЕНИЕ
Имаме ли нужда от площадка за тийнейджъри и каква да бъде тя?
Как си представям моето място за среща с приятели?
РЕГЛАМЕНТ
ТЕМА, СРОКОВЕ, УЧАСТНИЦИ
Организатор на Конкурса е Отбор Промяна, част от проекта Младите застъпват, изпълняван от
сдружние „Спина бифида и хидроцефалия-България“.
В конкурсът могат да участват деца от Варна и село Езерово на възраст до 18 навършени
години. Те трябва да подготвят есе или съчинение на тема „Имаме ли нужда от площадка за
тийнейджъри и каква да бъде тя? Как си представям моето място за среща с приятели?“
Творбите за конкурса се приемат само в електронен вид, заедно с попълнен формуляр за
кадидатстване. Участието в конкурса е индивидуално. Всеки участник представя само една
творба. Всяка творба трябва да е авторска, да не е участвала в друг конкурс и да не е
публикувана до момента. Есето или съчинението, заедно с формуляра за кандидатстване,
трябва да бъдат изпратени на адрес activeteens@abv.bg
Краен срок: 20 часа на 28.02.2021
Творби, които не отговарят на общите условия, няма да бъдат оценявани.
КАТЕГОРИИ И НАГРАДЕН ФОНД
Съчиенията и есетата се състезават в три категории, със следния награден фонд:
• За участници до 14 години: Freestyle тротинетка
• За участници над 14 години: Екшън камера
• Специална награда за текстове, които разказват гледната точка на тийнейджърите със
специални потребности: Екшън камера
За всяка категория ще бъдат раздадени и две по-малки награди (книги на известни БГ влогъри).
Най-добрите творби ще бъдат публикувани на страницата на сдружние „Спина бифида и
хидроцефалия-България“.
ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
Жури от двама ментори и един тийнейджър ще оценява изпратените текстове и ще обяви
резултатите на 10.03.2021 във фейсбук https://www.facebook.com/sbhb.org и на страницата на
сдружението www.sbhb.org . Наградите ще бъдат връчени на церемония на 12.03.2021 в Залата
на Областен информационен център Варна, с адрес: пл. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, в
случай, че действащите противоепидемични мерки позволяват. При публикуване на
резултатите, Организаторът ще обяви час за церемонията по награждаването. При действаща
забрана за масови събития, Организаторът ще изготви индивидуален график за връчване на
наградите на победителите.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие
предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите. Творбата може да се
публикува в интенет или печатни издания.
С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат
заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото
и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие,
съдържащ: имена на участника, координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст и
населено място.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА
ИМЕ НА ДЕТЕТО:
ВЪЗРАСТ:
НАСЕЛЕНО МЯСТО:
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:
ИМЕ НА РОДИТЕЛ:
С настоящето ДЕКЛАРИРАМ:
☒Запознат съм с регламента и общите условия на Конкурса, описани във Формуляра за участие.
☒Изпратената творба отговаря на регламента и общите условия на конкурса.
☒Творбата е авторска и е писана от детето, чието име е попълнено в декларацията
☒Предоставям авторските права върху творбата на Организатора.
☒С явяването за получаване на награда се съгласявам, детето участник и родителят, да бъда
заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото
и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
☒Есето/съчинението, могат да бъдат свободно публикувани от Организатора.
☒ предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми(име и възраст)
да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса

Име на декларатор родител:

Име на дете участник:

Дата:
Насалено място:

Проектът „Младите застъпват“ се изпълнява от сдружение „Спина бифида и хидроцефалияБългария“ с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни
граждани България (Аctive Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

