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П Р О Д Ъ Л Ж А В А Т  

  
КК ОО НН КК УУ РР СС  

за създаване на кратка литературна творба (къс разказ, кратко стихотворение), рисунка, 
кратък видеоклип под надслов „Предпазването от рисково поведение – през моя поглед, с 

моето сърце и вълшебната сила на изкуството и дигиталните технологии” 
  

Творческа тема: „Свят без употреба на дрога – моят свят“ 
 
Златна есен е, почти лято – слънчево, топло, вълнуващо… Време е за продължение – младежки 
вълнения и заклинания, творчески импулси и послания да намерят своя дом … в проза, рими, цвят, 
музика, движение, ефекти. Който пише, рисува, твори с фотоапарат и камера, нека ни изпрати творбите 
си. А самите чувствителни, харизматични автори награди ги очакват – на 20 ноември 2019, от 14:00, в 
залата на ПИЦ по зависимости, въоръжени с четка, камера, перо, пред публика творенията свои да 
покажат – мъдри и пречистващи, прераждащи и обновяващи, жизнерадостни и вдъхновяващи. 
Подвластните и изкушените от думи, багри, творчество в движение и с ефекти ще имат свои пет минути 
слава – пред своята публика!  
През двата часа творчески спектакъл, наречен простичко „Творецът е пред вас“ – публично 
представяне, ще се чете и рецитира вглъбено, но и много вдъхновено, автори докрай ще се раздават с 
истории в рисунки и клипове ярки, а публика и жури със справедливост ще отсъждат, докато достойни 
за награди разпознаят.  

Покажете си талантите – със сърцето и душата!  
Преоткрийте себе си – пишете, рисувайте, снимайте! Творете! 

 
ПРАВИЛА  НА  КОНКУРСА  

 
Конкурсът е част от Кампания „За надежда и живот без зависимости“ и се провежда в три 

раздела:  
І.  Кратка литературна творба (къс разказ, кратко стихотворение) 
ІІ.  Рисунка 
ІІІ. Кратък видеоклип 
ОРГАНИЗАТОР: Превантивно – информационен център по зависимости към Общински съвет по 
наркотични вещества, Община Стара Загора  
ТВОРЧЕСКА ТЕМА: „Свят без употреба на дрога – моят свят“ 
ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 

1. Да се привлече вниманието към предизвикателството, с което се сблъсква поколението – вредата 
от употребата на психоактивни вещества от деца, юноши и младежи; 

2. Да се провокира интерес и творческа изява на деца, юноши и младежи, да се насърчи тяхното 
оригинално и творческо мислене в дълбочина и перспектива за развиване и отразяване на темата 
чрез средствата на изкуството и дигиталните технологии и за създаване на авторски творби и 
интерпретации по интересен и достъпен начин; 

3. Да се защити собствена позиция и лична ангажираност относно риска от употреба на 
психоактивни вещества (наркотици, алкохол, цигари, енергийни напитки, наргиле); 

 

ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  ппоо  ннааррккооттииччннии  ввеещщеессттвваа  
ии  
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4. Превенция и предотвратяване на първа употреба на психоактивни вещества. 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

1. Участие в конкурса могат да вземат ученици на възраст от 11 до 19 години от основни и средни 
училища, профилирани и професионални гимназии на територията на област Стара Загора 
(допуска се участие и от други области на страната), индивидуално и колективно (екип до трима 
души). 

2. Всеки участник трябва да попълни приложения регистрационен формуляр, като добави и 
интересни факти за себе си, опит в творческото писане, рисуване, създаване на дигитално 
творчество, и да го изпрати на електронната поща на организаторите: pic.starazagora@abv.bg, за 
да заяви предварително своето участие.  

4. Начин за изпращане на творбите: 
На е-mail: pic.starazagora@abv.bg  
По пощата/с куриер или лично до:  Превантивно-информационен център по зависимости 

 За конкурса 
 ул. „Цар Иван Шишман” № 96 (вляво от жилищния вход) 

 гр. Стара Загора, 6000 
5. Изпращайки своята конкурсна творба, всеки участник се съгласява тя да бъде публикувана и 

разпространявана безвъзмездно от организаторите.  

СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ 
Краен срок за попълване и изпращане на регистрационен формуляр: 8 ноември 2019 год. 
Краен срок за изпращане на творбите: 13 ноември 2019 год. 
Дата на публично представяне и награждаване: 20 ноември 2019 год. 
Начало: 14:00 часа 
Място за публично представяне и награждаване: Актова зала на Превантивно-информационен 
център по зависимости, ул. „Цар Иван Шишман” № 96 (на север от ППМГ „Гео Милев”, вляво от 
жилищния вход) 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 
1. Всеки участник има възможност да се представи с неограничен брой конкурсни творби във всеки 

от разделите на конкурса, но при публичното представяне участва с най-добрата (по собствена 
преценка) своя творба от всеки раздел, като продължителността на представянето му е до 5 
минути (вкл. и собственото му оригинално представяне). Конкурсното жури оценява 
представянето на участника въз основа на всички представени творби в съответните раздели на 
конкурса. 

2. Съдържание: авторска идея по обявената тема, представяне на лична или обществена ситуация, 
динамичност, лично виждане на кандидата (екипа). Съдържанието на конкурсните творби трябва 
да отговаря на общоприетите морални норми. 

3. Изпратените конкурсни творби не се връщат. 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ  
Раздел „Кратка литературна творба” 

 Максимална големина: от половин до 1 страница 
 Всяка литературна творба да бъде придружена с необходимите данни за автора: трите имена, 

възраст, клас, училище, град. 
 Готовите литературни творби в doc файл трябва да се изпратят директно на електронната поща на 

организаторите. 
Раздел „Рисунка” 

 Рисунките да са във формат А4. Няма ограничения относно използваната техника на рисуване и 
материали.  

 Всяка рисунка да бъде придружена с необходимите данни: заглавие, трите имена на автора, 
възраст, клас, училище, град. По лицевата част на рисунката не се поставят етикети и други 
надписи, нарушаващи нейната визия. 

 Рисунките трябва да се изпратят като пощенска или куриерска пратка на посочения по-горе адрес 
за контакти или лично да се донесат в ПИЦ по зависимости. 
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Раздел „Кратък видеоклип” 
 Формат: .avi, .wmv или mpeg4; 
 Изисквания за минимално качество: 320х240 пиксела за формат на изображението 4:3 или 320х180 

пиксела за формат на изображението 16:9; цветен или черно-бял клип; 
 Продължителност: до 3 минути (180 секунди); 
 Максимална големина: над 200 МБ; 
 Заснемане: с професионална или аматьорска видеотехника (видеокамера, дигитален фотоапарат, 

уеб камера, смартфон); 
 Готовите видеоклипове трябва да се изпратят на е-mail: pic.starazagora@abv.bg или на облак за 

сваляне, или записани на DVD, да се изпратят на посочения по-горе пощенски адрес, или да се 
донесат в ПИЦ по зависимости; 

 Не трябва да се изпращат видеоклипове, които не са направени от участниците, нито в клиповете 
да се използва защитено с авторски права съдържание. 

ОЦЕНЯВАНЕ, НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ 
1. Критерии за оценяването на конкурсните творби:  

• Оригиналност и творчески подход към темата;  
• Ясно, логично, убедително представяне на идеята; 
• Умение за излагане на идея, развитие на темата; 
• Личностна позиция; 
• Езикова култура; 
• Естетическо и визуално оформление. 

2. Въз основа на нивото на творчество, оригиналност, емоционално и визуално въздействие 
конкурсните творби ще бъдат оценявани от конкурсно жури по време на публичното им 
представяне на 20 ноември 2019 год., а трите най-добри творби във всеки раздел ще бъдат 
отличени с материални награди на обща стойност 650.00 лв. – признание за таланта и 
съпричастността на младите творци към темата на конкурса. 

3. Конкурсното жури е съставено от изявени личности, чиято професия има пряка връзка с разделите 
на конкурса. 

4. Отговорност на всеки участник е да присъства на публичното представяне и награждаването или 
да осигури свой представител.   

5. Всички автори на конкурсни творби ще получат благодарствени грамоти за участието си. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. ПИЦ по зависимости – Стара Загора, си запазва правото за незначителни промени на условията на 

конкурса, както и за дисквалификация на всяко лице, което манипулира процеса на участие. 
2. Организаторът не носи отговорност за изгубени, закъснели, неправилно изпратени или 

неизпратени конкурсни творби.  
3. Наградите се предоставят от организатора.  
4. Електронен адрес за изпращане на регистрационните формуляри и на конкурсните творби: 

pic.starazagora@abv.bg 
5. Правилата и регистрационният формуляр се публикуват на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: 

www.pic-starazagora.com 
6. Всички текстове, участвали в конкурса, ще бъдат публикувани във „Вестниче – споделниче“, 

което се издава от ПИЦ по зависимости както в електронен вариант на www.pic-starazagora.com, 
така и на хартия. 

7. Телефони за контакт и допълнителна информация:   
0882/55-04-62 – Радост Овагимян  

 0888/12-64-13 – Диана Кирилова-Чобанофф 
 042/23-00-24   – ПИЦ по зависимости 
 

Всеки, който има желание и възможност да участва като автор или публика, е ДОБРЕ ДОШЪЛ! 
 

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ! 
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