КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ТЕМА
„ДЕСЕТ ХИЛЯДИ КРАЧКИ В ГРАДА – ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ПРИЧИНИ ДА БЪДЕШ
ЩАСТЛИВ“
Спортно училище „Васил Левски“-Пловдив ще се включи в конкурс за литературна
творба на тема „Десет хиляди крачки в града – десет хиляди причини да бъдеш
щастлив“ към Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ
–Пловдив)
Конкурсът е част от кампания „Европейска седмица на мобилността“, която се
отбелязва в периода 16 – 22 септември и се провежда за трета поредна година. Темата
на кампанията за 2021 година е „Безопасност и здраве чрез устойчива мобилност“ и се
провежда под мотото „Движи се устойчиво, остани здрав!“. Тя е обвързана с подкрепата
на местни инициативи и усилия от всички граждани и организации европейските
градове да се превърнат в по-добро място за живот като станат по-безопасни, поекологични и по-достъпни.

Кой може да участва в конкурса?
Хора от всякаква възраст с интерес в областта на литературата и околната среда

Какви са изискванията към литературната творба?
Съдържанието на творбата трябва да отговаря на темата на конкурса и да е обвързано с
тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2021, да бъде написана
увлекателно, да бъде оригинална, да е написана грамотно, да е добре структурирана и
аргументирана. Това са и критериите, по които ще се извършва оценяването.Няма
ограничения за жанровия избор – произведението може да е разказ, приказка, басня,
стихотворение или друг жанр.

Как да участвам?
Всеки участник може да се представи с една или повече творби. За да участвате,
изпратете на електронна поща radostina_deliba6eva@abv.bg следните документи:
1. Вашите литературни произведения на тема „Десет хиляди крачки в града – десет
хиляди причини да бъдеш щастлив“;
2. Попълнена декларация за авторство, предоставяне на авторски права и ползване на
лични данни.

Кой е крайният срок за кандидатстване?
Крайният срок за изпращане на творбата и попълнената декларация е 14 септември
2021 година.

Пожелаваме успех на всички участници!

