
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 

 

Готови сме да започнем поредния сезон на играта TSG! 

Тази година, още 20 нови училища играха през пролетно-летния семестър. Те заявиха своя 

интерес за участие и получиха материалите.  С техните учители набелязахме много 

интересни „делукс”, които проведохме успешно и раздадохме много подаръци.   

Много училища играят за втора и трета година. Ако все още не сте заявили участие, имате 

време да го направите до края на септември. 

 

 

 

Национална среща 2016 

По покана на НСОРБ, Клуб УРГО направи третата среща, като спонсорира една от сесиите на 
Годишната среща на общинските есперти по образование, която се проведе в гр. Правец на 
10-11 февруари 2016 г. Информация за нея публикувахме в предишното издание. 

E-Вестник 

Брой 6, септември 2016 



 
 
 

 

Участвайте във фото-състезанието  

Да се ходи на училище по устойчив начин е 

предизвикателство, но и удоволствие. 

Снимайте как вие отивате на училище и 

спечелете награда от играта на Змията. 

Покажете как отивате пеша, с колело или как 

танцувате на асфалта, направете си селфи и ни 

го изпратете до 31 октомври 2016. Правилата 

на конкурса ще намерите тук. 

Публикувайте вашата снимка чрез #trafficsnake 

или Instagram, или я пратете на 

tsgphoto@mobiel21.be 

 

 

Онлайн игра чрез Smartboard  

Училищата, които имат дигитална дъска /Smartboard/, могат да играят чрез нея. Ако имате 

такава, можете да попълвате резултатите онлайн. Резултатите автоматично ще се 

обработят.  

  

На дъската трябва да сложите данни за четири измервания (преди кампанията, по време на 

играта – 1 седмица и 2 седмица и след кампанията). 

 

Присъединете се към кампанията на Трафик змията 

http://www.trafficsnakegame.eu/rules-photo-competition/
mailto:tsgphoto@mobiel21.be


 
 

Градове, училища и организации могат да се свържат с нас и да получат повече 

информация за кампанията на: 

Клуб УРГО – www.csdcs.org, mail@csdcs.org, 0888 871208 

Посетете нашия сайт: www.trafficsnakegame.eu 

 

 

 

Ако не желаете да получавате този вестник, моля пишете на mail@csdcs.org 

Вестникът се публикува от Mobiel 21 и е преведен от Клуб УРГО в рамките на проект Traffic Snake Game Network Project. 

 

Отговорността за съдържанието на публикацията 

е изцяло на авторите. То не отразява задължително 
мнението на Европейския съюз. Нито EACI,  
нито Европейската Комисия носи отговорност 
за използването на информацията, която се съдържа вътре. 

http://www.csdcs.org/
mailto:mail@csdcs.org
http://www.trafficsnakegame.eu/
mailto:mail@csdcs.org

