Българска платформа за международно развитие (БПМР)
Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ)
Обявяват летен конкурс за
1. Детска снимка
2. Кратък документален репортаж (до 3 мин.)
3. Креативен видео проект (от анимация до компилация от образ и звук, до 2 мин.)
„МОЕТО ЛЯТО И СВЕТА, ЗА КОЙТО МЕЧТАЯ“
Конкурсът е част от глобалната кампания Действие2015, изразяваща позицията на хората от
цял свят по приемането от ООН на новите цели за устойчиво развитие на света през 2015, наймащабната и успешна инициатива на ООН за изкореняване на крайната бедност, подобряване
живота на всички хора и осигуряване на устойчиво развитие и опазване на околната среда.
Снимките трябва да бъдат в .JPEG формат, с обем до 1 МВ и да бъдат придружени от името на
автора, мястото на снимката и тема/заглавие на снимката (кратко описание на идеята – до 50
думи), както и e-mail за обратна връзка и евентуално име на читалището, участващо в
инициативата.
Кратките видео репортажи трябва да бъдат с продължителност до 5 минути, и да бъдат качени
в YouTube . На посочения адрес изпращайте линковете към YouTube, заедно със заглавие, трите
имена на автора/авторите и e-mail за обратна връзка и евентуално име на читалището,
участващо в инициативата.
Креативните видео проекти да бъдат с продължителност до 2 минути, качени в YouTube и
линковете към тях, заедно с имената на авторите и e-mail за обратна връзка се изпращан на
организаторите на конкурса.
Задължително условие: Снимки и видеоклипове, в които има снимки на деца се придружават
от документ за родителско съгласие за публикуване на снимката /видеоматериала.
Насърчава се тематичното обвързване на видеоматериалите с новите Цели на Устойчивото
Развитие.
Насърчава се позитивно, недискриминиращо представяне на образите, без реч на омразата и
унижаващи изображения.
Във видео-проектите не се допуска използване на образи, върху които авторът няма права.
Всички снимки и видео клипове ще бъдат качени на страницата на кампания Действие2015:
Изпращайте вашите снимки до 15 септември в е-мейл с тема Действие2015 на адрес:
action2015bg@gmail.com . Най-добрите снимки и видео-проекти ще участват в изложба,
организирана в София през есента на 2015 г. като част от Националната конференция по
глобално образование.
Читалището, събрало най-много участници в конкурса, ще бъде наградено с образователни
материали и игри по темата устойчиво развитие.
За повече информация за конкурса и Целите за устойчиво развитие на ООН, посетете:
http://www.gert.ngo-bg.org/

