
 Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивен информационен център по наркомании  

към Община Велико Търново 

 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по наркомании 

към Община Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ 4, тел. 062/ 601-461, e- mail: picn_vt@abv.bg 

О Б Я В Я В А 
 

Конкурс на тема 

„Интернет - моят друг свят“ 

 

По повод наближаващият 8 Февруари 2022 г. - Международен ден за безопасен интернет, който се 

отбелязва всяка година във втория вторник от месец Февруари, Общински съвет по наркотични 

вещества и Превантивен информационен център по наркомании към Община Велико Търново иска 

да привлече вниманието към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни 

устройства от децата и младите хора.   

 

Цел на конкурса: 

Целта е да се привлече вниманието към необходимостта да се осигури на децата и младите хора по-

безопасна онлайн среда, така че те да могат да се възползват от възможностите, предоставени от 

Световната мрежа без големи рискове. Денят е част от усилията на партньори по целия свят да 

гарантират по-безопасен Интернет за всички потребители и особено младите хора. 

 

Регламент: 
Целева група/участници: Ученици от 5 до 12 клас от училищата в Община Велико Търново. 

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: 

 1-ва възрастова група – от 5 до 8 клас 

 2-ра възрастова група – от 9 до 12 клас 

 

Области на изява и методика на изготвяне: 

Учениците от 5 до 8 клас: 

 Арт изкуство 

 рисунка – формат 35/50 см 

 компютърна рисунка 

 комикс 

 колаж 

 

Учениците от 9 до 12 клас: 

 Литературно произведение 

 есе - творбите да са в електронен вариант до 2 компютърни страници формат А4, формат 

WORD, шрифт 12 

 разказ - творбите да са в електронен вариант до 2 компютърни страници формат А4, формат 

WORD, шрифт 12 

 стихотворение - творбите да са в електронен вариант до 1 компютърна страница 

 формат А4, формат WORD, шрифт 12 
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Начин на участие и изпращане на творбите: 
Начин на участие – индивидуално, с посочени следните данни: 

 име, презиме, фамилия 

 възраст и/или клас 

 училище, населено място 

 имейл адрес и телефонен номер 

 

Начин на изпращане на творбите: по електронната поща на ОбСНВ/ ПИЦ Велико Търново – 

picn_vt@abv.bg и/или на място на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ №4, кв. Света 

гора. 

 

Правила на организаторите: 

 Критерии за оценяване: творбите ще бъдат оценявани от екипа на превантивният 

информационен център. 

 Всяка творба, която не отговаря на условията за участие, както и на всички данни, изисквани 

за нейното представяне, няма да бъде разглеждана. 

 Конкурсните творби не подлежат на връщане. 

 Изпратените творби остават собственост на Общински съвет по наркотични вещества и ще се 

използват за популяризиране на дейността на ОбСНВ. 

 Участниците приемат, че предоставените от тях лични данни ще бъдат ползвани само и 

единствено за целите и контекста на конкурса. 

 

Краен срок за изпращане на творбите: 8 февруари 2022 г. (включително) 
 

Обявяване на резултатите: Наградите и грамотите ще бъдат разпределени за всяка възрастова група, 

съответно първо, второ и трето място. Наградените участници ще бъдат информирани лично на 

посочения от тях телефон. 

 

С изпращането на своите рисунки и литературни произведения, участниците дават съгласие снимките 

им да бъдат използвани за целите на конкурса и публикувани на фейсбук страницата на ПИЦ/ ОбСНВ 

Велико Търново - www.facebook.com/picnvt 

 

Допълнителна информация може да получите на телефон:  

374 154 – Десислава Йорданова, Председател на Общински съвет по наркотични вещества. 

 

 

Желаем успех на участниците! 
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