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Традицията, която мога да
пресъздам по най-добрия начин
Когато мислите за страната си, мислите за ....?

Покажете ни!
Ако сте на 18 или повече години можете да се включите в
международния конкурс и да създадете ваше собствено
представяне на традициите, културата, историята на вашата
страна.
Бъдете креативни, бъдете уникални!

КАКВО

КОГА

Обектът, който ще представите
трябва да е пряко свързан с вашата
родина, нейните традиции, култура,
история.
Изборът
какво
да
пресъздадете е ваш. Важно е да
съхраните духа на страната и да
направите интересно, атрактивно и
привлекателно
представяне,
в
синхрон с целите и темата на
проекта.

Конкурсът
ще
протече
в
интервала 1 август – 15 септември
2013г. във всяка страна партньор
по проекта (Литва, България и
Гърция).
Журито
ще
бъде
международно. Ще бъде излъчен
по един победител от страна.
Резултатите ще бъдат обявени
онлайн: www.focalproject.eu (най‐
късно на 15 октомври 2013г.).

КАК
Използвайте предпочитан от вас
начин на изразяване и представете
любима традиция по най‐добрия
възможен начин. Представете си, че
наблюдатели ще бъдат гости от други
държави. Можете да използвате
каквото искате изразно средство, но
крайният резултат от вашата работа
трябва да е представен в електронна
форма. Най‐добрите продукти ще
бъдат включени в e.book по проекта.

КОЙ
Участниците в конкурса (българи)
трябва да бъдат на 18 и повече
години (възрастни). Те могат да
участват както самостоятелно,
така и като част от екип.
Предимство ще имат екипи,
включващи участници от повече
от една възрастова група.

Проект FOCAL
Проектът цели да проучи и открие сходства и
различия между страните, да обмени културен
опит, да представи националните култури и да
поддържа междупоколенчески диалог между
младежи и възрастни.
Градовете не са просто икономически
двигатели.

Те са места, където местната култура бива
изразявана!
НАГРАДАТА Е...
Победителите (по един участник/екип от страна) ще бъдат излъчени от
международно жури. Наградата ще бъде богат пакет с кулинарни
изкушения и сувенири от всички страни участници, 200 лева, сертификат и
промоциране на сайта на проекта и на сайта на партньора‐организатор на
национално ниво. Второ и трето място ще получат международни
сертификати за участие в конкурса.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази листовка
отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

