
  

TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL 2019 
Creative writing and photography competition 

ការប្រកតួប្រជែងអពំកីារសរសសរនងិការថតររូប្រករសោយគនំតិច្នៃប្រឌតិ 
 

Call for Entries 
ទនំាកទ់នំងកៃងុការោកព់ាកយនលូរមួការប្រកតួ 

 
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. 

និរនតភាពច្នសទសនរណ៍គឺជាកមមវិធមីួយច្នការផ្លា សរ់តូរស ើយវាអានរួមនំជណកសៅសលើទំ ំច្នការអភិវឌឍន៍ប្រករសោយនីរ
ភាពទំងជនៃកសសដ្ឋកនិចសងគមរួមទងំររិស្ថា ន និង ការអភិវឌឍន៍និរនតភាពទំង១៧។និរនតភាពច្នសទសនរណ៍អានែួយគំប្ទ
កៃុងការការពារររិស្ថា ន ក៏ដ្នូជា ការនសពវនាយពពីិធរីុណយសរតិកភណឌ វរបធម៌កៃុងតំរន់ និង ែួយពប្ងឹងសនតិភាពកៃុង
ពិភពសោក។ 
 
This year, CamConscious and its partners chose to celebrate the World Tourism Day 
by launching a Creative writing and photography competition!  

សៅកៃុងឆ្ៃ ំសនេះអងគការ Cam Consciousសយើង និង ច្ដ្គូរស ការបានរួមគៃ សប្ែើសសរើសយកការប្បារពធនូវទិវា
សទសនរណ៏ពិភពសោកសោយរសងកើត ការប្រកតួប្រជែងអពំកីារសរសសរនងិការថតររូប្រករសោយគនំតិច្នៃប្រឌតិ។ 
 
THE COMPETITION THEME 

ប្រធានរទច្នការប្រកតួប្រជែង 
The Competition theme 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. 



ប្រធានរទច្នការប្រកតួប្រជែងសៅកៃុងឆ្ៃ ំសនេះគឺសតីព ី“TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL”។ 
គណៈកមមការនឹងជសវងរកែ័យោភីដ្រំូងសោយជនែកសលើភាពសដ្ើមនិងការប្សសមើលប្សច្មខ្ពស់ជដ្លគំប្ទដ្ល់ការប្រកតួ
ប្រជែង ជដ្លសនេះចាតទ់ុកថាជានំននុច្នវិធីច្នៃប្រឌិត។ 
អៃកអានសធវើការរកប្ស្ថយគំនិតទំងសនេះឲ្យបានទូលទំូោយតាមរយៈវតាុ ទដិ្ឋភាពនានាជដ្លនារភាា រ់សៅនងឹររិស្ថា ន
មនុសស និងសគលសៅសទសនរណ៍។ 
  

ELIGIBILITY CRITERIA 

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

welcome to apply 

ស្ថវ គមន៍ែនជាតិជខ្មរនិងែនជាតិររសទសជដ្លរស់សៅកៃុងប្រសទសកមពុជាក៏ដ្ូនជាអៃកសទសនរណ៏អនតរជាតិទំងអស់មកនូលរួម
ោក់ពាកយប្រកួតប្រជែង។ 

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

ប្តូវមានអាយុយ៉ា ងតិន១០ឆ្ៃ សំ ើងសៅ។ 
• Only submissions connected to sustainable travel in Cambodia will qualify for 

participation in the competition. 

ការោក់ពាកយប្តូវទកទ់ងសៅនងឹនិរនតភាពច្នការសធវើដ្ំសណើរកៃុងប្រសទសកមពុជាជតរ៉ាុស ណ្ េះជដ្លសមប្សរសប្មារ់សរកខែនកៃងុ
ការប្រកួតប្រជែង។ 

 
 

RULES AND GUIDELINES 

រទរពាា រនងិការជណនាំកៃងុការនលូរមួ 
• Entries should be the work of the entrant alone. 

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

សរកខភាពនូលរួមមានលកខណៈជារុគគលមិនជមនជាប្កមុ។កៃុងមាៃ ក់ អានោក់បាន២ស្ថៃ ច្ដ្។ 
• All submissions must be original work and be owned by the photographer/writer. 

ការោក់សសៃើទំងអស់ប្តូវជតឯកស្ថរសដ្ើមនិងប្តូវជតជាកមមសិទធររសអ់ៃកថតឬអៃកសរសសរជតរ៉ាុស ណ្ េះ។ 
All entries must be entered via this website. No postal or email entries will be 
accepted. 

ការនូលរួមទំងអស់ប្តូវជតនូលតាមសគ ទំព័រសនេះ។សយើងខ្្ុមំិនទទួលយកការោក់ពាកយតាមរយៈច្ប្រសនីយ៍ឬការសនងើអុីជមល
សដ្ើមបីនូលរួមសទ។ 



 
 
 

PRIZES 

រងាវ នស់ប្មារក់ារឈ្ៃេះប្រកតួប្រជែង 
The participant can win 3 different type of prizes: 

អៃកនូលរមួអានមានឱកាសឈ្ៃេះរងាវ ន់៣ប្រសភទសនសងៗគៃ ដ្ូនជា៖ 
 
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 tourisms related prizes. So, do not wait! You can win 
prizes from first week of the competition! 

ជាសរៀងរាល់សបាព  ៍ អៃកសរៀរនកំមមវិធីប្រកតួប្រជែងនឹងសប្ែើសសរើសយករូរថតឬស្ថន់សរឿងជដ្លលែរំនតុប្រចាំសបាព  ។៍សោ
កអៃកអានមានឱកាសឈ្ៃេះរងាវ ន់ការទទួលទនអាហារកៃងុសភាគែនីយោឋ នសប្មារ់មនុសស២នាក់ សប៉ា  ឬ រងាវ ន់ជាសប្នើន
សទៀតជដ្លទកទ់ងសៅនងឹដ្ំសណើរកំស្ថនត។ដ្ូនសនេះ សៅចាំអីសទៀត! អៃកនឹងអានជាអៃកឈ្ៃេះរងាវ ន់សបាព  ៍ដ្រំូងកថ៏ាបាន! 
 
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 ន់ធំ៖ សៅនុងរពាច រ់ច្នការប្រកួតប្រជែង គណៈកមមការនឹងសប្ែើសសរើសយកែ័យោភីដ្រំូង និង រនាា រ់ស ើយពកួសគនងឹ
ទទួលបានរងាវ ន់ជដ្លទក់ទងសៅនឹងដ្ំសណើរកំស្ថនតដ្នូជាកជនាងស្ថៃ កស់ៅ និង គូរ៉ាងុសធវើដ្ំសណើរ។ 
 
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. 

ការសបាេះសឆ្ៃ តជាស្ថធារណៈ៖ សោកអៃកអានមានសំ្ ងឈ្ៃេះការសបាេះសឆ្ៃ តជាស្ថធារណៈសប្មារ់រូរថតលែរំនតុសៅ
កៃុងសគ ទំព័រស វករកុ។ 
 
 
 

ENTRY PERIOD 

កាលររសិនេទនលូរមួ 
The submission period begins at 12:00am on 1st July 2019 and ends at 11:59pm 
on 1st September 2019. Entries submitted before or after the Entry Period will not be 
eligible. 

កាលទទួលពាកយចារ់សនតើមពីសមា៉ា ង១២យរ ់ច្ថងទ១ី កកកោ ២០១៩ រ ូតដ្ល់សមា៉ា ង១១.៥៩នាទីច្ថងទី១ កញ្ញា  ២០១៩។ 
សរកខភាពជដ្លោក់ពាកយមុនឬសប្កាយកំ ងុសពលទទួលពាកយខាងសលើនឹងចាតទ់ុកជាសមាឃៈ។ 
 



 
  

VOTING PERIOD 

កាលររសិនេទសបាេះសឆ្ៃ ត 

The Public vote for People’s Choice begins at 12:00am on 5th September 2019 and 
ends at 11:59pm on 20th September 2019 (Votes submitted before or after the 
Voting Period will not be eligible. Profession panel selection will take place at the 
same time. 

ការសបាេះសឆ្ៃ តជាស្ថធារណៈសោយមហាែន នងឹចារ់សនតើមសៅសមា៉ា ង១២យរ់ ច្ថងទ៥ី កញ្ញា  ២០១៩ រ ូតដ្ល់សមា៉ា ង
១១.៥៩នាទី ច្ថងទី២០ កញ្ញា  ២០១៩ (សឆ្ៃ តជដ្លបានោកម់ុនឬសប្កាយកំ ងុសពលសបាេះសឆ្ៃ តខាងសលើនឹងចាត់ទកុជាសមា
ឃៈ។ ែសប្មើសប្កុមែំនាញនឹងសធវើស ើងកៃងុសពលជតមយួ។) 
 
 
 

PHOTOGRAPHY COMPETITION 

ការប្រកតួជនៃកថតររូ 
  

• This competition is open to all professional and amateur photographers who have 
reached the age of 10. 

ការប្រកួតសនេះគឺសរើកនំ សប្មារអ់ៃកែនំាញ និង អៃកជដ្លសទើរជតចារ់សនតើមប្គរ់វ័យជដ្លមានអាយុចារព់ី១០ឆ្ៃ ំស ើងសៅ 
• 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. 

រូរថតអានជាប្រសភទជររ្ក៏បាន(សទសភាព សតវច្ប្ព រ៉ាសប្ទ។ល។) រ៉ាុជនតប្តូវភាា រន់ឹងប្រធានរទសគលគ ឺ
“TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL” រូរថតអានជារូរមានពណ៌ ឬ សសមម  

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

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

គុណភាពរូរភាពអរបរមាររស់រូរថតគួរជត៣០០dpi (រូរថតគុណភាពខ្ពស់) 
• All photographs must be original work and be owned by the photographer. 

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

inappropriate content. 



រូរថតជដ្លមានភាពអាសអាភាស អាប្កាត អំសពើ ងឹារ ឬរ៉ាេះពាលដ់្ល់ប្កុម ឬរុគគល្មួយ នងឹមិនទទួលបានការ
អនុញ្ញា ត 

• Images that involve the wilful harassment of wildlife, or damage to the environment 
by the photographer. 

រូរថតជដ្លរសងកើតស ើងសោយមានការរំខានែីវិតសតវច្ប្ពសោយសនតនា ឬមានការខ្ូនខាតដ្លរ់រិស្ថា នសោយជាងថត នងឹ
មិនទទួលបានការអនុញ្ញា ត 
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 number with the caption. 
 

ការនុេះស ម្ េះនឹងមានជនកសនញជាជនៃករង២តាមវ័យគឺ សរកខភាពជដ្លមានអាយុចារព់ី១០សៅ១៨ឆ្ៃ  ំនងិ សរកខភាពជដ្ល
មានអាយុចារព់ី១៨ឆ្ៃ ំស ើងសៅ។ រួមជាមួយការោកព់ាកយ សរកខភាពប្តូវភាា រ់ជាមយួនឹងស្ថរនំណងសែើង នងិការអតាា ធិ
របយ ប្តឹមពាកយកំណត់៤០ពាកយ អំពកីជនាងជដ្លសៅកៃុងរូរភាពសនាេះ មានអវីសកើតស ើងខ្ាេះកៃុងរូរភាពសនាេះ អវីជដ្លសធវើសអា
យអៃកថតរូរមយួសនាេះ។ល។ សរកខភាពប្តូវភាា រ់ ស ម្ េះសពញ អុីសម៉ាល និងសលខ្ទូរសពាផ្លា ល់ខ្ានួជាមួយនឹងស្ថរខាងសលើ
នងជដ្រ។ 
 

CREATIVE WRITING COMPETITION 

ការប្រកតួជនៃកសសំណរ 
• This competition is open to anyone who loves to write. 

ការប្រកួតសនេះគឺសរើកនំ សប្មារម់ហាែនទូសៅជដ្លប្សោញ់ការសសសរ។ 

• You are invited to write a piece of prose (story) or poetry in English or Khmer. 

សរកខភាពអាននូរួមសសសរជាអតារទពាកយរាយ ឬ ពាកយកាពយ ជាភាស្ថជខ្មរឬអង់សគាស។ 
• Each entry should be minimum of 500 words, though no longer than 1000 words 

(there is no word limit for poetry) 

សំសណរសរកខភាពនីមយួៗប្តូវមាននំននួពាកយអរបររិមា៥០០ពាកយ រ៉ាុជនតមិនប្តូវសលើសពី១០០០ពាកយស ើយ (សប្មារអ់តា
រទពាកយកាពយគឺគម នការកំណតន់ំនួនពាកយស ើយ) 

• 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. 



អតារទប្តូវទកទ់ងនឹងប្រធានរទ “TRAVEL GREEN. TRAVEL LOCAL” សយើងសលើកទឹកនិតតសអាយ
សសមរមានការប្សសមើប្សច្ម អៃកអានគតិនងិសសសរអំពីសសៃហា ការសធវើដ្សំណើរ ែំនួរែុ ំសរុិនតអៃកសប្មារន់ិរនតរភាពធមមជាតិ 
និងរទពិសស្ថធន៍ជដ្លអៃកមាន។ 

• The judges will be looking, first and foremost, for original and imaginative treatments 
of the ideas underpinning the competition. 

គណៈកមមការកាត់កតនីឹងពិនតិយ វិនិនេយ័ដ្ំរងូសោយរកស្ថៃ ច្ដ្សដ្ើមជដ្លមានគំនតិច្នៃប្រឌិត និងបានគំប្ទនូវប្រធានរទ
សប្មារ់ការប្រកួតសនេះ។ 

• 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 
 

សរកខភាពប្តូវោក់រញ្ានូស្ថៃ ច្ដ្ខ្ានួជាទប្មង់ Microsoft Word និង PDF ជតរ៉ាុស ណ្ េះ។ 
ការនុេះស ម្ េះនឹងមានការជរងជនកជាជនៃករង២ជនែកសៅសលើភាស្ថគឺ ស្ថៃ ច្ដ្ជាភាស្ថជខ្មរ និង ស្ថៃ ច្ដ្ជាភាស្ថអង់សគាស។ 
ថមី! សសៀវសៅសប្មារ់ប្គូរសប្ងៀន និងគសប្មាងសមសរៀនសប្មារ់ប្គូរសប្ងៀន អៃកអរ់រំ អៃកសធវើការជាមួយយុវែន និងអងគការ
សប្ៅរោឋ ភិបាលទំងឡាយ ជដ្លមាននំ្រ់អារមមណ៍ែយួគំប្ទសសិសខ្ាួនកៃងុការោក់ពាកយប្រកួតសំសណរសនេះ អានទញ
យក PDF ទសីនេះ នងិ MS Word ទសីនេះ។ 
 

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
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