
 Esi pozit īvs! R

Šī ir tava iesp ēja par
foršas un interesantas lietas
internet ā...  

Tas nemaz nav tik gr
video, sp ēli, filmi Ħu, m
veida saturu, ko var ievietot internet
citiem.  

Kas var piedal īties konkurs

• Jaunieši vecum ā no 12

• Pieaugušie(uz Ħēmumi, organiz

Kāds ir konkursa uzdevums?

• Tu vari pieteikt konkursam jau gatavu saturu/t
vai izstr ādāt piln
6 - 12 gadiem.   

• Saturam j ābūt pieejamam tiešsaist
pieteikts konkursam. 

• Saturam j ābūt latviešu valod

• Satura t ēmu Tu izv

Kas b ūs balv ā? 

Uzvar ēt ājam b ūs lieliska iesp
port āl ā Draugiem.lv , k ā

Konkursa nolikums un re
www.drossinternets.lv
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