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РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕ

Всяка година на 22 април се отбелязва Световния ден
на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в
света, който е честван от милиони хора. Причината е
една – всички ние живеем на единствената планета
Земя.
Денят на Земята се отбелязва за първи път на 22 април
1970 г. в САЩ и Канада, а тази година празникът има
своя 50-годишен юбилей. През 1990 г. е обявен за
международен празник, а в България се чества от 1993
година. Целта е хората по света да се обединят в защита
на природата и околната среда.
Всяка година организацията Международна мрежа за
Деня на Земята се фокусира върху актуална тема,
свързана с опазването на планетата. Темата тази година
е „Действайте ЗА климата“ и е свързана с дейности за
ограничаване на климатичните промени. Мотото на
Ден на Земята 2020 е „Нека създаваме история“.

Тази година Община Габрово ще пренесе организацията за Деня на Земята във виртуалното
пространство. Така, стоейки вкъщи, всички ние може да направим много, за да осигурим
на нашата планета по-добро бъдеще.
Да започнем с отпадъците…
Защото единственото живо същество на Земята, което създава отпадъци, е Човекът.
Ето и какъв е регламентът за участие в състезанието „Ден на Земята – Всеки ден“.

1. Период на състезанието
8 април – 24 април 2020г.

2. Участници
Право на участие имат всички габровци.

3. Правила
Състезанието „Ден на Земята – Всеки ден“ се организира от Община Габрово и се
провежда онлайн.
Може да участвате във всяка една от категориите: „ЕКО Викторина“, „Великден за
Земята“, „Използвам многократно“. Всеки участник има право само на едно участие
във всяка от категориите.
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Информация за печелившите ще бъде изпратена по e-mail.
Участниците трябва да изпратят своите отговори и/или снимки до 24 април 2020г.,
включително
Участници, изпратили снимки и текстове, съдържащи обидно, нецензурно или
уронващо авторитета съдържание, ще бъдат дисквалифицирани.
4. Категории
ЕКО Викторина
Интересен и образователен еко QUIZ, в който може да проверите знанията
си, свързани с отпадъците и правилата за тяхното разделно събиране.
Викторината се провежда онлайн, като е нужно да попълните електронната форма,
където да посочите своите данни и да отговорите на екологичните въпроси.
Участието се счита за валидно, ако формата е попълнена до 24 април 2020г.,
включително.
Великден за Земята
Създайте великденски шедьовър, посветен на Земята и нейното опазване.
Изпратете ни снимка на Великденско яйце, което специално сте боядисали и
посветили на Деня на Земята. Изпратете и кратко описание на замисъла на Вашия
шедьовър.
Снимките с описанието, заедно с три имена, възраст и телефон за връзка
изпращайте на e-mail: v.koleva@gabrovo.bg
Участието се счита за валидно, ако снимката и описанието са изпратени до 24 април
2020г., включително.
С изпращане на снимките и персоналните данни, участниците декларират
своето съгласие за обработване на личните им данни във връзка с участието в
състезанието „Ден на Земята – Всеки ден!“, съгласно пoлитиката на Община
Габрово за защита на личните данни.
Използвам многократно
Ако сте творческа натура и обичате да претворявате и прекроявате старите
вещи в нещо ново, което използвате в ежедневието си, разкажете ни за това.
Изпратете снимка на вещите, на които сте дали „нов живот“ и от ненужен боклук сте
ги превърнали в полезен предмет. Разкажете за какво служат тези вещи и как сте ги
изработили.
Снимките с описанието, заедно с три имена, възраст и телефон за връзка
изпращайте на e-mail: v.koleva@gabrovo.bg
Участието се счита за валидно, ако снимката и описанието са изпратени до 24 април
2020г., включително.

2

ОБЩИНА

ГАБРОВО

С изпращане на снимките и персоналните данни, участниците декларират
своето съгласие за обработване на личните им данни във връзка с участието в
състезанието „Ден на Земята – Всеки ден!“, съгласно пoлитиката на Община
Габрово за защита на личните данни.

5. Печеливши
Печелившите ще бъдат определени в зависимост от категорията, в която участват. В
категория „ЕКО Викторина“ печелившите се определят от броя на получените точки
в онлайн викторината. Правилен отговор на всеки въпрос носи 1 точка. В случай че
участникът разделя отпадъците вкъщи и приложи реална снимка, крайният резултат
от точки се удвоява.
В категория „Великден за Земята“ печелившите ще бъдат определени от жури, което
ще търси артистичност, свързаност с темата, творчески подход.
В категория „Използвам многократно“ печелившите ще бъдат определени от жури,
което ще търси свързаност с темата, приложимост в ежедневието, творчески
подход.
Участниците, спечелили награда, ще бъдат обявени на сайта на Община Габрово и
на chisto.gabrovo.bg

6. Награди
Община Габрово, като организатор на състезанието „Ден на Земята – Всеки ден“, е
осигурила следните предметни награди: 200 бр. памучни торбички за пазаруване,
50 бр. шапки с периферия, 30 бр. чадъри, 20 бр. постелка за пикник и 10 комплекта
за пикник.
Наградите ще бъдат теглени на лотариен принцип, в случай че участниците са
повече от предвидените награди и в съответствие с получените оценки.
Във всяка от категориите ще бъдат присъдени награди, както следва:
За категория „ЕКО Викторина“
Според получената оценка в онлайн викторината.
- Оценка: от 15 до 30 точки – ПОСТЕЛКА ЗА ПИКНИК
- Оценка: над 8 точки – ПАМУЧНА ТОРБИЧКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ
За категория „Великден за Земята“
Според оценката на журито.
- Оценка: Отличен – КОМПЛЕКТ ЗА ПИКНИК
- Оценка: Много добър – ШАПКА С ПЕРИФЕРИЯ
За категория „Използвам многократно“
- Оценка: Отличен – ЧАДЪР
- Оценка: Много добър – ШАПКА С ПЕРИФЕРИЯ
За допълнителна информация във връзка със състезанието „Ден на Земята – Всеки
ден!“ може да се свържете с организаторите от Община Габрово на тел.: 066 818 311.
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