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КОНКУРС ЗА ПРОЗА И ПОЕЗИЯ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
ТЕМА ПО ИЗБОР

Отдел „Образование“ на Испанското Посолство в България обявява Конкурс за проза и
поезия на испански език, предназначен за учениците от испанските гимназии и секции по
двустранната спогодба и за други училища в България, в които се изучава испански език.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В конкурса могат да участват учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 класове в две категории, като
във всяка категория има две секции – за проза и за поезия
a) Категория А - Поезия и проза : ученици от 8, 9 и 10 класове
б) Категория Б – Поезия и проза: ученици от 11 и 12 класове
2. Текстовете трябва да бъдат изцяло на испански език и всеки участник може да се
представи само с една творба в проза и две в поезия.
3. Текстовете не бива да превишават 300 думи и в двата жанра, заглавието не се включва.
Поетичните творби няма да бъдат подложени на метрични ограничения.
4. Текстовете трябва да бъдат оригинални и не издавани. Няма да се приемат текстове, нито
преводи на текстове, вече награждавани в други конкурси или предварително издадени под
каквато и да е форма.
5. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие онези текстове, които
насърчават расово или полово насилие, както и съдържащи расизъм, сексизъм и/или
дискриминиращи трети лица, или профански и обидни.
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6. Участниците трябва да изпратят имейл на адрес concursos.consejeria.bg@gmail.com, с
тема “Concurso de Composición Escrita en Español”, следвайки посочените по-долу
стъпки:
a) В текста на имейла да посочат псевдонима на автора, думата поезия или проза
(според приложената творба) и категорията А или Б
b) Също така да се отбележат личните данни на автора: име, презиме и фамилия,
училището и класа, телефонен номер за контакт, заглавие на творбата.
с) Творбите да се приложат във формат Word y PDF. Името на този документ ще бъде
заглавието на текста и псевдонима на автора.
7. Срок за изпращане от обявяването на конкурса до 15 април 2022 г., включително. След
изтичане на обявения срок няма да се приемат участници.
8. Наградите по категория и секция са една първа и поощрителна.
За повече подробности – четете в обявата на испански език.

