
НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС „ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ” 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Организатори: Международна фестивална програма „Приятели на България“ и Регионален 
инспекторат по образованието – Добрич. 
 

Цел: Да популяризира творчеството на българските учители и да им помогне да заемат 
своето достойно място в съвременната българска литература.  
 

Направления: поезия и проза. 
 

Условия за участие: 
 

1. В конкурса могат да участват учители от цялата страна в следните направления: 

 Поезия – стихотворения /до два броя/; 

 Проза – разказ /един брой/. 
2. Всеки участник има право да участва и в двете направления.  
3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани. 
4. Творбите се изпращат разпечатани в 3 екземпляра, с приложена Заявка № 1 /по образец/, 

в срок до 15 април 2016 г., на адрес: 
 

1000 гр. София, ул. „Струмица” № 1, вх. А, 1 
Международна фестивална програма „Приятели на България” 
 

5. Произведенията се оценяват от компетентно жури, с председател Маргарита Петкова. 
6. Заключителният етап на конкурса се провежда от 17 до 20 юни 2016 г. в Курортен 

комплекс „Албена”. Организира се литературно четене и среща с известни български 
творци, в рамките на Втори фестивал за педагози „От учителя – с любов”. Официално се 
връчват наградите. 

7. Награди:  

 Голяма награда „От учителя – с любов” – диплом, плакет, предметна награда и/или 
парична сума. Голямата награда е една за двете направления – поезия и проза; 

 Първо, второ и трето място за поезия – диплом; 

 Първо, второ и трето място за проза – диплом; 

 Специални награди на партньори и съорганизатори. 
8. Организаторите имат правото да публикуват наградените творби. 
9. За участие в конкурса не се заплаща такса.  
10. Желаещите да участват в заключителния етап на конкурса в КК „Албена” /литературни 

четения и среща с известни български творци/, изпращат по електронна поща Заявка № 2 
/по образец/. Могат да се включат и педагози, които не са участвали в конкурса.  

11. Заплащане и настаняване в КК „Албена” от 17 до 20 юни 2016:  
Участниците се настаняват в КК „Албена”, съгласно договор между МФПДТ „Приятели на 
България” и комплекса, в хотел 3*, All inclisive. 
 

Цената за един участник е 186 лв. и включва: 
 Такса за участие; 4 дни/3 нощувки в хотел 3* в КК  Албена в стаи с 2 легла; Хранене“All inclisive”; 

курортна такса, туристическа застраховка, ДДС; наем зали  и материали; ползване на охраняем 
басейн и плаж. 

 

Цената не включва разходи за път.  

Настаняването в хотела се извършва след 14.00 ч. в деня на пристигане, а освобождаването 
на стаите – до 12.00 ч. в деня на напускане на хотела. При същите условия се настаняват и 
придружители.  
За настаняване в самостоятелна стая се заплащат 243 лв.  

Заплащането се извършва в срок до 06.06.2016 г.,  само по банков път, по сметка : 
 

IBAN: BG04TTBB94001525623686, BIC: TTBBBG22, ЕКСПРЕСБАНК 

МФП „Приятели на България” 
 

За контакти: 02/ 980 89 12, 0884 63 76 16, balcheva@festival-bg.com, festival_db@abv.bg 
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