ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Իմ ֆինանսական պատմությունը
ԹԵՄԱ
Սիրելի՛ դպրոցականներ, այս տարի ևս ՀՀ կենտրոնական բանկը
«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակում ձեզ հնարավորություն
է ընձեռում ներկայացնելու ձեր երևակայության բարձր թռիչքը և
ստեղծագործելու շնորհքը:
ՄԵԶ ՈՒՂԱՐԿԵՔ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԸ
Դրանք կարող են լինել ապահովագրության, ֆինանսական
զեղծարարությունների, ֆինանսական ծառայությունների ընտրության,
վարկավորման, բյուջեի ճիշտ կառավարման, խնայողության և այլ
թեմաներով:

Պատմվածքը սյուժե ունեցող արձակ ստեղծագործություն է,
որը ներկայացնում է մեկ կամ մի քանի հերոսների կյանքից
դրվագ կամ դրվագներ:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՄԱՍՆԱԿԻՑ
www.abcfinance.am կայքի «Իմ ֆինանսների ամիս 2016» Պատմվածքների մրցույթ բաժնից բեռնում եք դիմում-հայտը,
ծանոթանում դրույթներին, լրացնում ու կցում պատմվածքին:

Փետրվարի 15-ից ապրիլի 1-ը

պատմվածքը ուղարկում կամ բերում եք ՀՀ կենտրոնական բանկ (Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6,
աշխատանքային օրերին ժամը 9:30-ից 18:00-ն՝ նախապես զանգահարելով 010 592 697 հեռախոսահամարով):
Պատմվածքը կարող եք ուղարկել նաև էլեկտրոնային տարբերակով (Word, PDF, JPEG, PNG)՝ consumerinfo@cba.am հասցեին՝ նամակի վերնագիրը
նշելով «ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ»:
Հաղթողների անունները կհրապարակվեն, և մրցանակները կհանձնվեն մայիսի սկզբին՝ «Իմ ֆինանսների ամիս 2016»
ծրագրի փակման արարողության ընթացքում:
Արդյունքների մասին կարող եք տեղեկանալ նաև www.abcfinance.am կայքում:

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ժյուրին յուրաքանչյուր տարիքային
խմբից կընտրի մեկական պատմվածք,
որոնց հեղինակները կարժանանան ՀՀ
կենտրոնական բանկի հատուկ մրցանակների:

մրցույթին կարող եք մասնակցել, եթե 12-ից 16 տարեկան եք,

Տարիքային խմբերն են՝

պատմվածքին կից պետք է ներկայացնել ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԸ,

12 - 13 տարեկաններ ,

ստեղծագործության ծավալը պետք է կազմի 300-ից 500 բառ,

14 - 15 տարեկաններ,
16 տարեկաններ:
Լավագույն պատմվածքները կտեղադրվեն
www.abcfinance.am կայքում, սոցիալական
կայքերի (Facebook, Twitter) համանուն էջերում:
Կարող են լինել նաև հատուկ մրցանակներ
բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների,
վարկային կազմակերպությունների և այլ
ֆինանսական կառույցների/ընկերությունների
կողմից:

մրցույթին մասնակցությունն ԱՆՎՃԱՐ է,
յուրաքանչյուր մասնակից կարող է ներկայացնել մեկ պատմվածք,

ընդունելի են և՛ տպագիր, և՛ ձեռագիր տարբերակներ,
ստեղծագործությանը կարող եք կցել մեկ պատկեր (լուսանկար,
ձեռքով նկարված կամ գրաֆիկական նկար):

Հարցերի դեպքում՝
այցելեք www.abcfinance.am կայք, գրեք մեզ consumerinfo@cba.am
հասցեով կամ Facebook-յան ABCFinance.am էջին,
զանգահարեք 010 592 697 հեռախոսահամարով:
Սիրով սպասում ենք Ձեր աշխատանքներին
Մաղթում ենք հաջողություն՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ

