
Здравейте,  
 
В настоящия мейл изпращаме информация за вече активния национален конкурс, 
организиран от Танцов ансамбъл "Средец". Изпращаме условията и до Вас, защото 
смятаме, че подобна инициатива би била полезна за развитието на творческите умения на 
учениците, но също и за откъсване от обичайните училищни задължения, с което се 
надяваме да спомогнем за доброто настроние и вдъхновение на децата.  
 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА "ТАНЦЪТ НА ВРЕМЕТО" 
 

🎉 Тази година ние, Танцов ансамбъл „Средец“ – първият самодеен танцов ансамбъл в 

България – навършваме 83 години. Решихме да отпразнуваме това красиво число с 
национален конкурс за разказ до 83 думи на тема „Танцът на времето“. 
 

✍️ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Всеки участник има право да кандидатства с ЕДИН разказ, а броят на думите не трябва да 
надвишава 83. Текстът трябва да има строен сюжет, добре разгърнати герои и неочаквана 
развръзка. 
Няма ограничение за възрастта. Необходими са само желание, усмивка и вдъхновение. 
Искаме да видим вашата интерпретация по темата, която може да бъде както съвсем 
конкретна, така и много абстрактна. 
 

✍️ ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДЕН ФОНД 

Всички изпратени творби ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Танцов 
ансамбъл "Средец", а разказът с най-много събрани реакции, ще спечели наградата. Тя ще 
бъде на стойност 50 лева и ще бъде придружена с 2 безплатни билета за годишния концерт 
на Ансамбъла тази година (датата е все още непотвърдена предвид настоящата ситуация). 
 

✍️СРОКОВЕ 

Изпращайте творбите си на sredets.konkurs@gmail.com до 30. април 2020г. 
На 1. май ще публикуваме всички изпратени разкази в страницата ни във фейсбук. 
Крайният срок за онлайн гласуването ще бъде 7. май, 12:00, когато официално ще обявим 
нашия победител. 
 

✍️ За всякакви въпроси - пишете на посочения мейл или на лично съобщение  тук.   

 
 
Ако Ви се стори интересно, ще се радваме да споделите с Вашите ученици.  
Желаем здраве и бодър дух!  
 
С уважение, 
Танцов ансамбъл "Средец" 
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