
Проект „Доброволчеството като механизъм за развитие на  

съвременното общество“ 
 

Договор № 25-00-21/15.12.2016 г. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), 

Министерство на младежта и спорта 

 

 

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА МРЕЖА - КЮСТЕНДИЛ” 
 

ОБЯВЯВА 
 

РЕГИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА  

„МИГ ОТ ЖИВОТА НА ДОБРОВОЛЕЦА“ 
 

                                                                                                                         РЕГЛАМЕНТ 
 
 
 
 
 

 

 Целта на конкурса е да провокира творчеството и личното виждане на младите хора към 
доброволчеството, както и да покаже положителното му влияние върху младите хора, да 
стимулира вътрешното усещане на младежите за активност и съпричастност към 
доброволческата идея.  
 Фотосите трябва да отразяват моменти от доброволчески инициативи, акции на добри 
дела и благотворителна дейност.  
 Във Фотоконкурса могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години от Област 
Кюстендил. 
 Всеки участник може да изпрати до 3 фотоса с кратко описание на доброволческата 
инициатива /до 350 символа/. 
 Фотосите могат да бъдат разпечатани както на фото-хартия /15 x 21 см./, така и върху 
копирна хартия /цветни, формат А4 или А5/. 
 Творбите трябва да съдържат информация за автора – трите имена, възраст, учебно 
заведение или друга институция, адрес, телефон, e-mail. 
 Краен срок за подаване на фотосите: 18 януари 2017 г.  
 Фотосите можете да изпратите по пощата или предадете на адрес: 
 

2500 гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий” 11, читалище „Братство 1869” 
 

„За Фотоконкурса на Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” 
 

 Снимките ще бъдат публикувани на фейсбук профила на Гражданската мрежа, където ще 
може да се гласува за тях.  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 януари 2016 г., когато ще се проведе и 
официалното награждаване на победителите. 
 Авторите на трите творби, получили най-много гласове ще получат предметни награди, а 

всички останали участници - грамоти за участие. 
 Участващите в конкурса творби ще бъдат подредени в изложба в читалище „Братство 
1869” гр. Кюстендил. 
 

Фотоконкурсът се обявява в рамките на проект 
 „Доброволчеството като механизъм за развитие на съвременното общество“ 

 
За справки и повече информация: 
Сдружение „Гражданска мрежа” – Кюстендил,  
тел.: 078/ 52 63 95  и  078/52 91 95 e-mail: grajdanskicentar_kn@abv.bg www.netngo.net  
Facebook - Граждански-Център-Кюстендил   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008836510207&fref=ts

