
II-РИ МЕЖДУНАРОДЕН УЧИЛИЩЕН КОНКУРС ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ НА 

ИСПАНСКИ ЕЗИК 

ТЕМА:  „НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА ЧРЕЗ СПОРТА“ 

 

Отдел „Образование“ към Посолство на Испания в България в сътрудничество с LaLiga 

обявява 

 

II-РИ МЕЖДУНАРОДЕН УЧИЛИЩЕН КОНКУРС ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ НА 

ИСПАНСКИ ЕЗИК 

 

1. В конкурса могат да участват ученици от всички училища и езикови центрове в 

България, Румъния и Унгария, в които се изучава испански език. 

 

2. Късометражната лента трябва да разказва кратка история чрез поредица от 

сцени в които да има разсъждения по някакво неравенство и възможна помощ 

посредством спорта, както и стойности и стремеж към превъзмогване на 

трудности, приобщаване, уважение към личността, търпимост, зачитане на 

правилата, постоянство, работа в екип, преодоляване на граници, 

самодисциплина, отговорност, сътрудничество, честност, лоялност и др. 

 

3. Всяка група от участници ще може да представи един (1) филм, направен със 

собствени средства, например мобилен телефон. Екипът от участници да бъде 

формиран от най-много четирима (4) ученика. 

 

4. Установени са две категории: 

- Категория А за ученици в основно образование 

- Категория Б за ученици в средно и професионално образование  

 

5. Творбите трябва да са оригинални и не издавани, придружени от диалози на 

испански език. Продължителността им да бъде между една (1) и три (3) минути, 

а формата би могъл да се избере измежду следните: AVI, MPEG, WMV, FLV или 

MP4, или MOV, като се препоръчват MP4 и MOV.  

Късометражните филми могат да бъдат направени с мобилен телефон, 

видеокамера, фотокамера, таблет, компютър и др.  

LaLiga ще предостави общи аудиовизуални изображения от първенството, 

които учениците да използват в работата си. Връзката към тях е:  

https://laliga.wetransfer.com/downloads/65d9016269916c327dbb09f862a81f3

020221004105011/6c1eb9759e547a6ac3f5489824b06f6920221004105014/0

d507b  

 

Други материали, които не се съдържат в предоставените от LaLiga, не могат да 

се използват.  

 

 

 

https://laliga.wetransfer.com/downloads/65d9016269916c327dbb09f862a81f3020221004105011/6c1eb9759e547a6ac3f5489824b06f6920221004105014/0d507b
https://laliga.wetransfer.com/downloads/65d9016269916c327dbb09f862a81f3020221004105011/6c1eb9759e547a6ac3f5489824b06f6920221004105014/0d507b
https://laliga.wetransfer.com/downloads/65d9016269916c327dbb09f862a81f3020221004105011/6c1eb9759e547a6ac3f5489824b06f6920221004105014/0d507b


 

 

6. Късометражните филми трябва да се изпратят по електронна поща на: 

concursos.consejeria.bg@gmail.com с тема “II Concurso Internacional Escolar 

de Cortometraje en Español”. Препоръчва се да бъдат качени в Drive с дадена връзка 

за сваляне, предвид размера им. Могат също да бъдат изпратени чрез We 

Transfer, като за това се съобщи с имейл. 

 

Задължително е да се изпрати и попълнен формуляр за участие, който ще ви бъде 

предоставен от учителя по испански език. 

 

7. Творбите могат да се изпращат до 21.11.2022 г. включително. Получените след 

тази дата няма да се приемат. 

 

8. Награди:  

а. Всички участници от България, Румъния и Унгария ще получат диплома в 

електронен формат и материали предоставени от LaLiga. Ще се тегли по една 

фланелка за всяка страна. 

б. От всяка страна ще бъде излъчен победител по категории. Всеки участник в 

групата победител от България, от Румъния и от Унгария ще получи награди от 

LaLiga и от отдел „Образование“ към Посолство на Испания в България сред 

които футболна топка от LaLiga, шалче на любимия си отбор и една книга. 

Организаторите запазват правото си да публикуват работите на участниците в 

конкурса. 

 

Всички трябва да представят формуляр за съгласие от родителите си или законни 

наставници за участие в настоящия конкурс, който се  прилага отделно. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРОМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ УЧИТЕЛЯ СИ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК.  
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