
 
BG051PO001-4.2.02 „ Да направим училището привлекателно за младите хора“  

Договор: BG051PO001-4.2.03 – 855     Проект “Визия за бъдещето” 
 

 
Проектът се реализира с финансова  подкрепа от Европейския социален фонд 

 
Център за Образователни Програми и Социални Инициативи 
Ямбол 8600, ул.”Искър” №1A, офис8;  Tел./факс: 046/ 66 58 22, 0887 684 231 

E-mail: cepsi1995@yahoo.com, zhtsirkov@yahoo.com; Web site: www.cepsi95.org  

 
НАЦИОНАЛЕН KИНО И ФОТО КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ 
Удължен краен срок: 15 октомври 2010 г., 17.00 часа  

 
Във връзка с изпълнението на проект „Визия за бъдещето” сдружение „Център 

за образователни програми и социални инициативи” обявява национален конкурс за 
кино и фото произведения на ученици. Конкурсът е на свободна тема и в него могат да 
участват деца и младежи на възраст от 12 до 19 години, които са били ученици в 
основни или средни училища в България през учебната 2009/2010 год.  

 
Финалната част на конкурсът ще се проведе от 22 до 24 октомври 2010 год. в 

град Ямбол под формата на Национален фестивал на ученическото визуално 
творчество и ще бъде организиран в две части: 

 
А. Предварителен  
За участие в него учениците предварително изпращат своите произведения, 

които се селектират и оценяват от комисия. Представените творби от учениците 
трябва да са изработени след датата на стартиране на проекта – 5 октомври 2009 
година.  Един ученик може да представи максимално до 5 фотографии и 3 филма.   

Изисквания за филмите: 
- продължителност до 25 минути; 
- всеки филм да бъде представен на отделен носител диск DVD. 
Изисквания за фотографиите:  
  - да бъдат представени на хартиен носител; 
  - размер 20/30 или 20/25. 
 

 Творбите за конкурса трябва да се получат до 15 октомври на адрес: 
Гр. Ямбол, ул. Искър 1А, партер 
Сдружение ЦОПСИ – за конкурса 
В пакета със снимки / DVD участниците трябва да поставят попълнен и 

подписан формуляр за участие. Пощенските разходи са за сметка на участниците. 
 
Б. Моментен  
За участие в него учениците попълват предварително формуляр за участие, 

който може да бъде подаден и чрез електронната поща. В деня на конкурса /23 
октомври/ участниците ще получат конкретни задачи за фото и кино заснемане. 
Изработените фотографии и кратки филми веднага ще се оценяват от журито.  

 
Награди 
За конкурса е осигурен голям награден фонд в размер на над 5 000 лева, който 

ще бъде реализиран чрез следните награди: видеокамери, фотоапарати, книги, DVD 
филми и други.  

 
Формуляри за участие, допълнителна информация и въпроси на адрес: 
Гр. Ямбол, ул. Искър 1А, партер; Tел./факс: 046/ 66 58 22, 0887 684 231 
E-mail: cepsi1995@yahoo.com, Web site: www.cepsi95.org  
 


