МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
С ГЕНЕРАЛНОТО СПОНСОРСТВО НА “КОКА-КОЛА – БЪЛГАРИЯ”
ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА “ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!
ВАКАНЦИЯ С КОКА-КОЛА!”
БЛАГОЕВГРАД - 05.06.2014 г.
СТАТУТ
ЦЕЛ:
Целта на конкурса е насърчаването на вътрешната потребност за
творческа и индивидуална изява на децата и учениците чрез една интересна
и привлекателна за тях тема, която да реализират през свободното си време.
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици от 5 до 17
годишна възраст.
В своите рисунки участниците трябва да отразяват случки, събития
или теми, които са ги вълнували по време на ваканцията.
Рисунките могат да бъдат по две от автор.
Максималният размер на творбите да бъде до 40/50 см.
Участниците могат да използват свободно избрана техника и
материали (акварел, графика, колаж, водни бои, темперни бои, молив,
флумастер, пастели).
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
- Име, презиме и фамилия на автора;
- възраст и клас;
- училище, извънучилищно звено;
- пълен и точен адрес;
- телефон и e-mail за контакти;
- заглавие на рисунката;
- име, презиме и фамилия на ръководителя.
Класирането ще се извърши:
1. В две категории:
А. За деца от училища по изкуствата, профилирани паралелки в СОУ и
Професионални гимназии, школи по изобразително изкуство към
ОДК, ЦРД, Центрове по изкуствата, Читалища и др.

Б. За деца от Детски градини, Начални, Основни и Средни училища,
Професионални гимназии, ОДК, ЦРД, ЦУТНТ и др.
2. В три възрастови групи за всяка категория:
I група – от 5 до 7 г.
II група – от 8 до 12 г.
III група – от 13 до 17 г.
Творбите не се паспартират и не се връщат.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират,
записват и разпространяват получените творби на участниците, без да
заплащат права и обезщетения за това
Конкурсните материали трябва да се изпратят в срок до
10.05.2014 г. на адрес:
гр. Благоевград 2700
ул. «Сергей Румянцев» № 2, п.к. 152
Обединен детски комплекс
за Националния конкурс-изложба “Здравей, ваканция! Ваканция с
Кока-Кола!.”
Най-добрите творби ще бъдат отличени с по 3 големи награди – I,
II и III награда и по 5 поощрителни награди – за всяка категория и за
всяка възрастова група. Ще бъдат връчени и:
• награда за плакат;
• по една награда и по пет поощрителни награди за приложно
изкуство (пластика, пано, мозайка и др.) в двете категории;
• по една награда за ръководител в двете категории.
Авторите на наградените творби и техните ръководители ще бъдат
уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и
награждаването.
Храната и нощувката се поемат от организаторите, а пътните
разходи са за сметка на участниците.
За справки и допълнителна информацлия:
ОДК, гр. Благоевград – тел./факс: 073/885131; 885133, 885134; 885132;
e-mail: odkblg@abv.bg
НДД, гр. София - тел: 02/920-23-17, вътр. 420
Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат
експонирани в Национална изложба, която ще бъде открита на
05.06.2014 г. в Благоевград.

