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Конкурс 

 
ART AGAINST BULLYING 

 
Бихме искали да ви поканим да вземете участие в международен конкурс, озаглавен 
"A short story about peer violence - bullying from the perspective of children and 
adolescents" („Кратка история за тормоз между връстници – тормоз от гледната точка 
на деца и подрастващи“). Конкурсът се организира в рамките на международен проект 
ART AGAINST BULLYING, изпълняван с подкрепата на програма Erasmus+. Координатор 
на конкурса е Krakow Centre for Management and Administration.  
 
Като част от инициативата ще бъдат създадени арт творби на тема насилие между 
връстници, чрез което ученици ще получат възможност да представят автентични 
ситуации на тормоз, свързани с темата и да се изразят творчески.  
 
Творбите ще бъдат създадени под формата на комикс чрез използване на каквато и да 
било техника: рисуване, живопис, дигитални изкуства, компютърни графики и прочие. 
Ученици от всички класове ще могат да се включат в състезанието, разделени в три 
възрастови категории (I-III клас, IV-VIII клас и от IX клас нагоре). С участието си те ще 
допринесат за осветяването на този проблем, за вникване в причините за него, ще 
споделят своя добър или лош опит да се справят сами или с помощта на възрастните. 
Резултатите от конкурса ще играят ролята на обучителни ресурси за учители и 
родители, които ще могат да погледнат на проблема с тормоза от позицията на дете, а 
като възрастни - да поемат отговорност и да потърсят по-ефективни решения. 
 

Конкурсът цели да: 
 

1. Повиши осъзнатостта по отношение на тормоза. 
2. Създаде материали, които ще се използват в програми за превенция и обучение 

за учители и родители. 
3. Повиши осъзнатостта по отношение на нанасянето на вреда на друг човек и 

начини за реагиране, когато станем свидетели на тормоз.  
4. Повиши осъзнатостта по отношение на значението на борбата с тормоза в 

училищната среда. 
5. Активира учителите и родителите да предприемат превантивни мерки. 
6. Постави учениците в ролята на експерти.  
7. Демонстрира как изкуството може да се използва в дейности за превенция и 

борба с тормоза.  
8. Покаже гледната точка на децата и младите хора относно тормоза между 

връстници.  
9. Развие интерес към комиксите сред децата и младите хора.  
10. Мотивира ученици да развият своите артистични умения.  
 



           
 

 
  Номер на проекта: 2019-1-PL01-
KA201-065722 

 
 
 
Теми на творбите, предложени в конкурса: 
1. Предложенията може да включват примери за директен тормоз (физическо, 
вербално) и индиректен тормоз (релационен тормоз, кибертормоз). 
Наръчник, описващ всеки от тези видове тормоз, може да бъде открит на сайта на 
проекта: http://art-against-bullying.eu/ 
2. Работата може да бъде създадена от гледната точка на агресора, жертвата или 
свидетеля.  
3. Техниката за създаване на творбите в конкурса е свободна (рисуване, живопис, 
дигитално изкуство....). 
 
 

Изисквания 
1. Предложенията могат да бъдат подадени във формат A4 (формат 210 x 297 mm, 

вертикална ориентация на страницата, 2 панела на страница) като целият 
комикс трябва да е разположен в рамките на между 2 и 7 A4 страници 
(минимум 4 и максимум 14 комикс панела). 

2. За да се включите в конкурса и да представите своята творба, ще трябва да 
попълните формата за участие, която можете да откриете на сайта на 
проекта: http://art-against-bullying.eu/, както и на http://zatbg.org/?p=486  

3. За да се включи в конкурса, участникът трябва да се съгласи с обработката на 
лични данни.  

4. Учениците могат да участват единствено с писменото съгласие на техните 
родители.  

5. Един участник, може да подаде само една кандидатура. 
6. Разпечатана и подписана форма за съгласие за обработка на лични данни 

трябва да е прикачена към комикса.  
7. Само творби, които не са публикувани преди, могат да вземат участие в 

конкурса. 
 

График и етапи на организацията на конкурса 
 
o Обява на конкурса чрез социалните медии:  05.05.2021 
o Събиране на кандидатурите на местно ниво: 30.05.2021 
o Публикуване на кандидатурите в drive.google: 04.06.2021 
o Среща на представители на партньорските организации и избор на най-добрите 
творби: 04.06.2021 
o Обявяване на международните победители в конкурса: 11.06.2021 
 

В имейла, с който изпращате вашата кандидатура към zinevart@gmail.com, 
моля посочете следното 

 
o Име и фамилия (псевдоним, ако творбата ще бъде публикувана анонимно), 

http://art-against-bullying.eu/
http://zatbg.org/?p=486
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o Възраст 
o Клас 
o E-mail адрес,  
o Заглавие на творбата, 
o Форма на творбата,  
o Комикс в избран формат и кръстен, както следва: Име_Фамилия_Заглавие на 
творбата. 
 

Оценка на кандидатурите 
 
1. Кандидатурите ще бъдат оценявани в зависимост от: 

a. съответствие с темата, 
b. послание, 
c. визуална атрактивност, 
d. артистична оригиналност. 

2. Конкурсът ще бъде разделен на три категории:  
a.Ученици от I до III клас, 
b. Ученици от IV до VIII клас, 
c. Ученици от IX клас и нагоре. 

3. Творбите ще бъдат оценявани от Комисия, състояща се от партньорите по проекта. 
 

Награди 
 
o Сертификати за участие за всички, взели участие в конкурса.  
o Сертификати за учители, родители и наставници на участниците. 
o Дребни подаръци. 
o Наградените творби ще бъдат представени по време на събития за разпространение 
на резултатите и дейностите по проекта. 
o Наградените творби ще бъдат включени в ART AGAINST BULLYING обучителни 
материали и публикувани на официалния проектен уебсайт.  

 
Други бележки 

 
1. Включването в конкурса е равносилно на даване на свободни и неограничени 
права върху използването на творбите в следните сфери: отпечатване на 
публикации, публикуване в интернет и други форми, подходящи за 
разпространение, както и представяне на творбите по време на събития за 
разпространение на резултатите от този проект.  
2. Организаторът няма да върне творбите на авторите. Подаването на творба 
към конкурса е равносилно на безплатно трансфериране на собствеността върху 
съответната творба към организатора на конкурса.  
3. Участниците, подаващи кандидатури към конкурса са съгласни техните лични 
данни да бъдат обработвани единствено във връзка с настоящия проект.  
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Съгласие с обработване на лични данни. 
Декларация за съгласие за за обработване на лични данни 

  - използване на данните на вашето дете 
 
Аз, долуподписаният/ата ........................................................ (име на 
родител/настойник) като представляващ непълнолетния/ата 
..................................................... (пълно име на детето), ученик в 
...........клас в .............................. училище, на базата на чл. 6(1)(a), чл. 
9(2)(a) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на 
Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични данни и свободно движение 
на такива данни, отменящ Директива 95/46/EC (Общ регламент за 
защита на данните) EU L 119/1, 4.5.2016, наричан "RODO", се 
съгласявам с обработването на личните данни на моето дете. 
Преодставянето на личните данни е доброволно. Личните данни, 
които предоставям, ще бъдат обработвани единствено за целите на 
изпълнението на проект no: 2019-1-PL01-KA201-065722. След 
финалното отчитане на проекта на 31 май 2022г., всички лични 
данни ще бъдат премахнати от архивите на партньорите. Лични 
данни като име и възраст, публикувани на сайта на проекта, който 
ще остане активен след приключването на проекта, могат да бъдат 
премахнати при поискване.  
 

   ДА                                                                                                                НЕ 
 

…………………………………………………………… 
(място, дата и подпис на родителя/настойника) 

 

  


