
“TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL” 
Creative writing and photography competition 

ការប្រកួតប្រជែងអំពីការសរសសរនិងការថតររូប្រករសោយគំនិតច្នៃ
ប្រឌិត 

 
Call for Entries 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់សយើងខ្ញំស ើមបនូីលរមួ 
 
Sustainable tourism can a game changer, and that it can contribute to all the 
dimensions of sustainable development – economic, social and environmental – and 
each of the 17 Sustainable Development Goals. Sustainable tourism can support 
environmental protection, champion celebration of local cultural heritage, and 
strengthen peace in the world. 

និរនតភាពច្នសទសនរណ៍គឺជាកមមវធីីមួយច្នការផ្លា ស់រតូរនិងវាអានរមួនំជណកសៅសលើទំហំច្ន
ការអភិវឌឍន៍ជានិរនតភាពទំងសស ឋកិនច សងគមរមួទំងររសិ្ថា ន 
និងការអភិវឌឍន៍សោលសៅជានិរនតភាពទំង១៧។និរនតភាពច្នសទសនរណ៍អានែួយោំប្ទកៃញ
ងការការពារររសិ្ថា ន ក៏ ូនជាការផ្សពវផ្ាយពីពិធីរញណយសរតិកភណឌ វរបធម៌កៃញងតំរន់ 
និងែួយពប្ងឹងសនតិភាពកៃញងពិភពសោក។ 
 
This year, CamConscious and its partners chose to celebrate the World Tourism Day 
by launching a Creative writing and photography competition!  

អងគការCamConsciousររស់សយើងខ្ញំរមួជាមួយច្ គូសហការសៅកៃញងឆ្ៃ ំសនេះបានសប្ែើសសរ ើស
យកការប្បារពធនូវទិវាសទសនរណ៍ពិភពសោកសោយរសងកើតការប្រកួតប្រជែងអំពីការសរសសរ 
និងការថតររូប្រករសោយគំនិតច្នៃប្រឌិត។ 
 
THE COMPETITION THEME 

ប្រធានរទកៃញងការប្រកួតប្រជែង 
 
The theme for this year is “TRAVEL GREEN.TRAVEL LOCAL”. The judges will be 
looking, first and foremost, for original and imaginative treatments of the ideas 
underpinning the competition, so you interpret this is a range of creative ways.  This 
can be interpreted in a wider sense through subjects linked to the environment, the 
people and tourism destinations. 

ប្រធានរទការប្រកួតប្រជែងសៅកៃញងឆ្ៃ ំសនេះគឺសតីពី“ TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL “. 
គណៈកមមការនឹងជសវងរកែសប្មើស ំរូងសៅសលើភាពស ើមនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតជ លោំប្ទ ល់
ការប្រកួតប្រជែង។ ូសនៃេះសោកអៃកសធវើការរកស្រស្ថយបានថាសនេះគឺជានំនញនច្នវធីិច្នៃប្រឌិត។



អៃកអានសធវើការរកស្រស្ថយគំនិតទំងសនេះសអាយបានទូលំទូោយតាមរយៈវតាញនានាជ លផ្ា
ភាា រ់សៅនឹងររសិ្ថា ន មនញសសសហើយនិងសោលសៅសទសនរណ៍។ 
 
 

ELIGIBILITY CRITERIA 

លក្ខខណ្ឌ សមស្សប 
 

 Cambodian nationals, expats living in Cambodia as well as international tourists are 

welcome to apply 

 ស្ថវ គមន៍ែនជាតិជខមរនិងែនររសទសជ លរស់សៅកៃញងប្រសទសកមពញជាក៏ ូនជាអៃកសទសនរ
ណ៍អនតរជាតិមកនូលរមួកៃញងការោក់ពាកយប្រកួតប្រជែង។ 

 The minimum age for participation in the competition is 10years, there is no upper 

age limit. 
 អាយុសម្រាប់ការចូលរមួក្នុងការម្របកួ្តម្របជែងន េះយ៉ាងតិច១០ឆ្ន ាំ ិងមិ ក្ាំណ្ត់អាយុក្នុង
ការចូលរមួចាំន េះអ្នក្ជែលអាយុនលើសពី១០ឆ្ន ាំ។ 

 Only submissions connected to sustainable travel in Cambodia will qualify for 

participation in the competition. 

 ការដាក់្ ក្យម្រតូវទាក់្ទងនៅ ឹង ិរ តភាពន ការន្វើែាំនណ្ើ រក្នុងម្របនទសក្មពុជាជតប៉ាុន ណ្ េះ
ជែលសមស្សបសម្រាប់នបក្ខែ ក្នុងការម្របកួ្តម្របជែង។ 

 
 

RULES AND GUIDELINES 

ចាប់  ិង ការជណ្នាំក្នុងការម្របកួ្តម្របជែង 
 Entries should be the work of the entrant alone. 

 ការចូលរមួគួរជតជាការងាររបស់អ្នក្ចូលរមួាន ក់្ឯង។ 

 Entrants should enter individually, not in groups and can submit up to 2 entries each. 

 អ្នក្ចូលរមួអាចចូលរមួបា ជាបុគគលាន ក់្ៗមិ ជម ជាម្រក្ុមន ើយក្នុងាន ក់្ៗអាចដាក់្បា ២
ស្នន នែ។ 

 All submissions must be original work and be owned by the photographer/writer. 

 ការដាក់្នសនើទាាំងអ្ស់ម្រតូវជតជាឯក្ស្នរនែើម ិងម្រតវូជតជាក្មមសិទធិរបស់អ្នក្ថតឬអ្នក្សរនសរ
ជតប៉ាុន ណ្ េះ។ 

 All entries must be entered via this website. No postal or email entries will be 

accepted. 



 ការចូលរមួទាាំងអ្ស់ម្រតូវជតចូលតាមនគ ទាំព័រន េះ។នយើងខ្ុាំមិ ទទួលយក្ការដាក់្តាមនម្រប
ស ីយ៍ ឬការន្្ើអីុ្ជម៉ាលនែើមបីចូលរួម។ 

 
 

PRIZES 

រងាវ  ់សម្រាប់ការម្របកួ្តម្របជែង 
The prticipant can win 3 different type of prizes: 

អ្នក្ចូលរមួអាចា ឱកាសឈ្នេះរងាវ  ់៣ម្របនេទន្េងៗគ្នន ែូចជា៖ 
 
Weekly prizes for best photo/story:Every week the competition organisers will 
select the best photo or story of the week, you will be able to win a dinner for 2 in a 
restaurant, spa or many other tourism related prizes. So, do not wait! You can win 
prizes from first week of the competition! 

រងាវ  ់ម្របចាំសបាត  ៍សម្រាប់របូភាពឬនរឿងជែលលអបាំ្ុត៖ជានរៀងរាល់សបាត  ៍អ្នក្នរៀបចាំក្មមវ ិ
្ីម្របកួ្តម្របជែង ឹងនម្រែើសនរ ើសយក្របូភាពឬនរឿងជែលលអបាំ្ុតម្របចាំសបាត  ៍។នោក្អ្នក្អា
ចា ឱកាសឈ្នេះរងាវ  ់ការទទួលទា អាហារក្នុងនភាគែ ីយដាា  សម្រាប់ម ុសេ២នក់្ 
សា៉ាឬរងាវ  ់ជានម្រចើ នទៀតជែលទាក់្ទងនៅ ឹងែាំនណ្ើ រនទសចរណ៍្។ែូចន េះសូមកុ្ាំរង់ចាំ
នទៀត! នោក្អ្នក្អាច ឹងា ឱកាសឈ្នេះរងាវ  ់សបាត  ៍ែាំបូងន ការម្របកួ្តម្របជែង។ 
 
Main prizes:At the end of the competition, a panel of judges will select the 
competition Winners of each of the category and sub-categories, and they will be 
awarded travel-related prizes such as accommodation and travel vouchers. 

រងាវ  ់ ា្ំ៖នៅចុងបញ្ច ប់ន ការម្របកួ្តម្របជែងគណ្ៈក្មមការ ឹងនម្រែើសនរ ើសយក្ឈ្នេះចាំ្ត់
ថ្នន ក់្ែាំបូង ិងបនា ប់ន ើយពួក្នគ ឹងទទួលបា រងាវ  ់ជែលទាក់្ទងនៅ ឹងែាំនណ្ើ រក្ាំស្ន តែូ
ចជា ក្ជ ែងស្នន ក់្នៅ  ិងគូប៉ាុងន្វើែាំនណ្ើ រ។ 
 
Public vote: You might be lucky to win a public vote! At the end of the competition, 
there will be a public vote for the best photo on Facebook. 

ការនបាេះនឆ្ន តជាស្នធារណ្ៈ៖នោក្អ្នក្អាចា សាំ្ងឈ្នេះការនបាេះនឆ្ន តជាស្នធារ
ណ្ៈ។នៅចុងបញ្ច ប់ន ការម្របកួ្តម្របជែង ឹងា ការនបាេះនឆ្ន តជាស្នធារណ្ៈសម្រាប់របូថ
តលអបាំ្ុតនៅក្នុងន វសបុក្។ 
 
 
 
 
  



 

ENTRY PERIOD 

រយៈនពលន ការចូលរមួ 

The submission period begins at 12:00am on 15th July 2018 and ends at 11:59pm 
on 1st September 2018. Entries submitted before or after the Entry Period will not 
be eligible. 

ការដាក់្ ក្យចូលរមួចប់ន្តើមនៅនា៉ាង១២:០០នទីម្រពឹក្ នថៃទី១៥ ជខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ិងបញ្ច ប់នៅនា៉ាង១១:៥៩នទីយប់ នថៃទី១ ជខក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
ការដាក់្នសនើរចូលរមួមុ នពល ឬនម្រកាយនពលម្របកួ្ត ឹងទុក្ជាអាស្នរបង់។ 
  

VOTING PERIOD 

រយៈនពលនបាេះនឆ្ន ត 
The Public vote for People’s Choice begins at 12:00am on 5th September 2018 and 
ends at 11:59pm on 20th September 2018 ( Votes submitted before or after the 
Voting Period will not be eligible. Profession panel selection will take place at the 
same time. 
ការនបាេះនឆ្ន តជាស្នធារណ្ៈសម្រាប់មតិរបស់ម្របជាែ ចប់ន្តើមនៅនា៉ាង១២:០០នទីម្រពឹក្
នថៃទី៥ ជខក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨  ិងបញ្ច ប់នៅនា៉ាង១១:៥៩នទីយប់ នថៃទី២០ ជខក្ញ្ញា  
ឆ្ន ាំ២០១៨។ បញ្ញា ក់្ការនបាេះនឆ្ន តមុ នពល ឬនម្រកាយនពល ឹងទុក្ជាអាស្នរបង់។ 
ការនម្រែើសនរ ើសនដាយម្រក្មុអ្នក្ែាំនញ ឹងន្វើន ើងស្សបនពលជាមួយគ្នន ន េះជែរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PHOTOGRAPHY COMPETITION 
ការម្របកួ្តម្របជែងថតរបូ 

  

 This competition is open to all professional and amateur photographers who have 

reached the age of 10. 

 ការម្របកួ្តម្របជែងន េះនបើក្ឱកាសសម្រាប់អ្នក្ែាំនញថតរបូ ិងអ្នក្ជែលា ចាំណ្ង់ចាំណូ្
លចិតតក្នុងការថតរបូទាាំងអ្ស់ជែលា អាយុចប់ពី១០ន ើងនៅ។ 

 Images can be of any subject (landscape, wildlife, portrait, etc), but should be 

connected the theme of “TRAVEL GREEN.TRAVEL LOCAL”.  Images can be in 

colour or black & white. 

 សម្រាប់របូភាពអាចបា ម្រគប់ម្របធា បទ ឧទា រណ៍្ នទសភាព សតវនម្រព របូម ុសេ-ល-។ 
ប៉ាុជ តរបូភាពគួរជតទាក់្ទងនៅ ឹងម្របធា បទ” TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL”។ 
របូភាពអាចជាពណ៌្ ឬសនមម ។ 

 Photographs taken by a camera as well as photos taken by a mobile phone can be 

submitted. 

 របូភាពជែលថតនដាយកានមរា៉ា  ិងរបូភាពជែលថតនដាយទូរស័ពានែអាចដាក់្ ក្យម្របកួ្តម្រប
ជែងបា ែូចគ្នន ។ 

 Minimum resolution for photos should be 300dpi (high-quality photo). 

 ក្ាំរតិរបស់របូភាពតិចបាំ្ុតគួរជត300dpi(របូភាពជែលា គុណ្ភាពខពស់)។ 

 All photographs must be original work and be owned by the photographer. 

 ម្រគប់របូភាពទាាំងអ្ស់ម្រតូវជតជាឯក្ស្នរនែើម ិងជាក្មមសិទធិរបស់អ្នក្ថតរបូ។ 

 Photos that contain sexually explicit, nude, obscene, violent or other objectionable or 

inappropriate content. 
 របូភាពជែលា លក្ខណ្ៈជបប្ែូវនេទ អាម្រកាតកាយ អាសអាភាស អ្ាំនពើ ិងា 
ឬការម្របឆ្ាំងន្េងៗ ឬរបូភាពមិ សមរមយ។ 

 Images that involve the wilful harassment of wildlife, or damage to the environment 

by the photographer. 

 របូភាពជែល ក់្ព័ ធ ឹងការនបៀតនបៀ សតវនម្រពនដាយនចតន 
ឬការបាំផ្លែ ញបរសិ្នា  នដាយអ្នក្ថតរបូ។ 

 



There are entry 2 subcategories: young people 10-18 years + over 18years 
As part of the entry, you must provide a caption of up to 40 words on where it was 
taken, what’s happening in the shot, what inspired you to take it, etc. You must also 
supply your full name, email address, and telephone numberwith the caption. 

ការចូលរមួជបងជចងជា២ជ្នក្៖ សម្រាប់នបក្ខែ វយ័នក្មងា អាយុចប់ពី១០ឆ្ន ាំែល់១៨ឆ្ន ាំ 
 ិងនបក្ខែ ជែលា អាយុនលើសពី១៨ឆ្ន ាំ។ជ្នក្មួយន ការចូលរមួនបក្ខែ ម្រតូវសរនសរការ
ពិព័ណ៌្នចប់ពី៤០ ក្យន ើងនៅនលើទីតាាំងជែលបា ថតក៏្ែូចជាសក្មមភាពនៅក្នុងរបូថ
ត ឬអ្វីជែលែាំរញុទឹក្ចិតតអ្នក្ក្នុងការថត-ល-។ នបក្ខែ ម្រតវូជតភាា ប់ជាមួយន ម្ េះនពញ 
អីុ្ជម៉ាល  ិងនលខទូរស័ពារបស់ខែួ ក្នុងការពិព័ណ៌្ន។ 
  



 

CREATIVE WRITING COMPETITION 
 ការម្របកួ្តម្របជែងការសរនសរម្របក្បនដាយគាំ ិតនចនម្របឌិត  

 This competition is open to anyone who loves to write. 

 ការម្របកួ្តម្របជែងន េះនបើក្ឱកាសសម្រាប់អ្នក្ជែលស្សោញ់ការសរនសរ។ 

 You are invited to write a piece of prose or poetry in English or Khmer. 

 នបក្ខែ អាចន្វើការនម្រែើសនរ ើសសរនសរជាឃ្លែ សុភាសិតឬក្ាំ្ពយជាភាស្នអ្ង់នគែសឬភា
ស្នជខមរ។ 

 Each entry should be minimum of 500 words, though no longer than 1000 words 

(there is no word limit for poetry) 

 ការចូលរមួក្នុងការសរនសរតិចបាំ្ុតគួរជត៥០០ ក្យ  ិងមិ នលើសពី១០០០ ក្យ 
(បញ្ញា ក់្៖មិ ា ការក្ាំណ្ត់ ក្យក្នុងការសរនសរជាក្ាំ្ពយ)។ 

 However literally you take the theme –“TRAVEL GREEN.TRAVEL LOCAL”, you are 

encouraged to be imaginative, to think and write about relationships, travels, 

meetings, your dreams for sustainability and experiences you have had. 

 នទាេះបីជានបក្ខែ ម្រតូវសរនសរពីម្របធា បទ “TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL”  
នបក្ខែ ម្រតូវបា គ្នាំម្រទនអាយា គាំ ិតស្សនមើលស្សនមនែើមបីគិត ិងសរនសរអ្ាំពីទាំនក់្ទាំ ង 
ែាំនណ្ើ រក្ាំស្ន ត កិ្ចចម្របែុាំ ក្តីសុបិ តរបស់នបក្ខែ  ិងបទពិនស្ន្ ៍ជែលនបក្ខែ ា ។ 

 The judges will be looking, first and foremost, for original and imaginative treatments 

of the ideas underpinning the competition. 

 គណៈកមមការនឹងជសវងរកែសប្មើស ំរូងសៅសលើភាពស ើមនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតជ លោំប្ទ ល់
ការប្រកួតប្រជែង។ 

 

 Entries should be submitted as Microsoft Word and PDF formats only. 
There are 2 sub-categories – Submissions in Khmer + submissions in English 
NEW! Teacher’s notes and lesson plans for teachers, educators, youth workers and 
NGOs, interested in supporting their students in entering the creative writing 
competition. Download PDF here and MS Word here 

ការដាក់្ ក្យចូលរមួគួរជតជាទម្រមង់ Microsoft Word and PDF ជតប៉ាុន ណ្ េះ។ 
ការចូលរមួជបងជចងជា២ជ្នក្៖ការដាក់្ ក្យជាភាស្នជខមរ ិងការដាក់្ ក្យជាភាស្នអ្ង់នគែ
ស។ ថមី! សម្រាប់ឯក្ស្នរ ិងគាំនរាងន នមនរៀ របស់ម្រគូបនម្រងៀ  អ្នក្សិក្ា អ្នក្ន្វើការ 
 ិងបុគគលិក្អ្ងគការជែលា ចាំ្ប់អារមមណ៍្ក្នុងការែួយគ្នាំម្រទែល់សិសេក្នុងការចូលរមួ

https://ecotourism-cambodia.com/wp-content/uploads/2017/10/teachers-notes-creative-writting-competition-v2.pdf
https://ecotourism-cambodia.com/wp-content/uploads/2017/10/teachers-notes-creative-writting-competition-v2.docx


ម្របកួ្តម្របជែង ូវការសរនសរជែលា គាំ ិតនចនម្របឌិត។ ទាញយក្ PDF នៅទីន េះ ិង MS 
Word នៅទីន េះ។ 
 


