ОБЩИНАСИЛИСТРА
ПРЕВАНТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СТАТУТ
НА
КОНКУРС ЗА БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ
„ЦВЕТОВЕТЕ НА ЖИВОТА”
Конкурсът е част от дейностите по превенция на употребата на наркотици и се провежда в
изпълнение на общинската политика за борба с наркотиците.
Конкурсът се организира от Община Силистра – Превантивен информационен център по
зависимости, в партньорство с отдел „Образование и младежки дейности” и Детско и училищно
здравеопазване, със съдействието на училищата и извънучилищни звена, школи и клубове.
I. Цели
1. Да предостави възможност на децата и юношите да изразят личното си отношение към
проблемите, свързани с употребата на наркотици и с творбите си и своята креативност да
покажат различни алтернативи и отправят позитивно послание към връстниците си.

2. Да насърчи младите хора към отговорен личен избор и здравословно поведение.
3. Популяризиране на посланията и идеите на децата и младите хора за преодоляване на
проблемите с наркотиците чрез използване творбите на победителите за превенция на
употребата на наркотични вещества, медийни кампании и разпространението им в училища
и институции, работещи с млади хора.
ІІ. Категории
1. Рисунка
2. Фотоколаж
3. Видеоклип
4. Фотография

III. Условия за участие:
1. Конкурс за рисунка
1.1 Право на участие имат ученици от 1-ви до 4-ти клас.
1.2 Участието е индивидуално.
1.3 Всеки участник може да участва с не повече от две творби.
1.4 Рисунката трябва да отговаря на темата, да се представи на картон - формат А3 или А4.
1.5 Награждаване
Класираните на І, ІІ и ІІІ място ще получат грамоти и предметни награди на стойност, както
следва:
1-во място – 60.00 лв.;
2 - ро място – 50.00 лв;.
3 - то място – 40.00 лв.

2. Конкурс за фотоколаж
2.1 Право на участие имат ученици от 5-ти до 12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи:
І-ва възрастова група - 5-7 клас ;
ІІ-ра възрастова група - 8-12 клас.
2.2 Участието е индивидуално.
2.3 Всеки участник може да участва с не повече от две творби.
2.4 Фотоколажите да са изработени с програма по избор и да са изцяло продукт на
самостоятелната работа на учениците.
2.5 Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунка или друг
вид художествени елементи.
2.6 Фотоколажът да бъдат запаметен във формат jpeg.
2.7 Творбите могат да бъдат изпратени на на е-mail: pis_silistra@abv.bg или представени на
CD, USB флаш или на друг електронен носител и да съдържат имената на автора,
училище, възраст и телефон.
2.8 Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в интернет до
обявяване резултатите от конкурса.
2.9 Критерии за оценка:
Да съответства на зададената тема.
Сила на посланието и оригиналност на идеята.
Прецизност при подбора на елементите.
Да съдържа лично отношение към проблема.
Наличие на хуманно и позитивно послание.
Композиционно изражение.
2.10 Награждаване
Класираните на І, ІІ и ІІІ място творби в двете възрастови групи ще получат грамоти и
предметни награди на стойност, както следва:
1-во място – 80 лв.
2 - ро място – 70 лв.
3 - то място – 60 лв.
3. Конкурс за видеоклип
3.1 Право на участие имат ученици от 5-ти до12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи:
І - ва възрастова група - 5-7 клас ;
ІІ - ра възрастова група – 8-12 клас.
3.2 Участието е индивидуално.
3.3 В конкурса се участва с кратък видеоклип, който не трябва да бъде по - дълъг от 1
минута.
3.4 Творбите могат да бъдат представени на CD/DVD или USB флаш, да съдържат имената
на автора на видеоклипа, училище, възраст и телефон.
3.5 Критерии за оценка:
Да съответства на целите и темата на конкурса.
Оригиналност на идеята.
Да има логическа цялост и завършеност.
Да съдържа лично отношение към проблема.
Наличие на хуманно и позитивно послание (да насърчава към здравословен начин
на живот).
3.6 Награждаване
Класираните на І, ІІ и ІІІ място творби в двете възрастови групи ще получат грамоти и
предметни награди на стойност, както следва:
1-во място – 100.00 лв.
2-ро място – 90.00 лв.
3- то място – 80.00 лв.

4.
4.1

Конкурс за фотография.
Право на участие имат ученици от 5-ти до 12-ти клас,разделени в 2 възрастови групи:
І - ва възрастова група - 5-7 клас ;
ІІ - ра възрастова група - 8-12 клас.
4.2 Участието е индивидуално, всеки може да участва с до 3 снимки.
4.3 Към всяка фотография трябва да има и текст – послание /надпис/ към младите хора в
подкрепа на борбата срещу употребата на наркотици.
4.4 Снимките се приемат на е-mail: pic_silistra@abv.bg или на електронен носител и да
съдържат трите имена на автора, училище, възраст, телефон и е-mail.
4.5 Критерии за оценка на творбите:
Да съответства на целите и темата на конкурса.
Наличие на позитивно послание - текст.
Композиция, оригиналност, въображение, уловена емоция.
4.6 Награждаване
Класираните на І, ІІ и ІІІ място творби в двете възрастови групи ще получат грамоти и
предметни награди на стойност, както следва:
1-во място – 60.00 лв.
2-ро място – 50.00 лв.
3- то място – 40.00 лв.
IV. Общи условия за участие в конкурса
С участието си в конкурса участниците се съгласяват творбите и посланията им да се използват
от организаторите при провеждане на кампании за превенция на употребата на наркотични
вещества, включително и медийни кампании /публикуване и излъчване в печатни и електронни
медии/ и при отпечатване на информационни материали.
Творбите не трябва да съдържат никакви отрицателни (негативни) послания; елементи на
насилие; никакви форми на омраза по отношение на етническа, верска, политическа, сексуална,
расова, възрастова или полова принадлежност.
V. Срок за приемане на творбите
Творбите се приемат до 28 април 2016 г. в Превантивен информационен център по
зависимости, ул. „Симеон Велики” 135, Младежки дом, ет. 2, зала 204 или на е-mail:
pic_silistra@abv.bg.
Творбите ще бъдат оценявани според определените критерии от компетентно жури.
Организаторите ще се свържат с всички участници за уточняване на времето и мястото за
награждаване на участниците.
Условията за участие в конкурса може да намерите на сайта на Община Силистра –
www.silistra.bg, на фейсбукстраницата на Превантивния информационен център по
зависимости – facebook:ПревантивенЦентърСилистра и на място в Превантивния
информационен център - Младежки дом, ет. 2, зала 204.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 086/820 477
Млади приятели, споделете вашите емоции, въображение, талант и идеи!
Покажете своята позиция против дрогата и отправете своето послание, което трябва да чуят
и видят връстниците Ви!
Бъдете уверени! Станете наши партньори в борбата с наркотиците!

