РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
РИСУНКА НА ТЕМА:

І. Общи положения
1. Конкурсът за детска рисунка се организира във връзка с отбелязването на 130
годишнината от откриването на първата детска градина в България.
2. Цели на конкурса:
• Принос за създаване на щастливо детство чрез използване на средствата на
изкуството;
• Стимулиране на желанието за изява на децата от предучилищна възраст и
насърчаване на техните възможности;
• Популяризиране на модерното предучилищно образование в областта на любимата
детска дейност – рисуването.
3. Участници: деца от предучилищна възраст (3 до 7 години)
II. Регламент за участие
1. Изисквания към оформянето на рисунките:
Техники и материали-по избор: молив, пастел, акварел, туш, флумастери, смесени
Размери: 25 х 35 см. или 35 х 50 см. (рисунките не трябва да са паспартирани)
Други изисквания: творбите трябва да са създадени през 2012 година и да са оригинални и
да не са изпращани за участие в други конкурси
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2. Допустимост на участието
Участието е индивидуално. Всяко дете може да участва само с една собствена
творба. Децата, участници в конкурса трябва да бъдат на възраст между 3 и 7 години.
На етикет (оформен на компютър), закрепен на гърба на творбата в долния десен
ъгъл трябва да бъде посочена следната информация:
• наименование на творбата
• име на автора
•

години

• име на институцията, изпратила творбата или име на родител/настойник/учител
• точен адрес за кореспонденция, както и електронна поща
• мобилен телефон за контакт
III. Оценка на творбите, адрес и срок за получаване, резултати
1. Оценка на творбите
Рисунките на участници в конкурса ще бъдат оценявани в две възрастови групи
както следва:
• първа възрастова група – деца от 3 до 5 годишна възраст
• втора възрастова група – деца от 5 до 7 годишна възраст
Творбите, изпратени за участие в конкурса ще бъдат оценявани от компетентна
комисия в Министерството на образованието, младежта и науката. Критериите на
комисията ще бъдат, свързани с:
• прилагане на техники за изобразяване;
• изображенията да отговарят на темата;
• художествена изразителност;
• оригиналност на детската рисунка.
Няма да бъдат разглеждани: творби, които са повредени, получени след
определения срок или съдържащи непълна информация.
Творбите няма да бъдат връщани. Организаторите на конкурса запазват пълни
права над изпратените за участие творби.
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2. Адрес и срок за получаване:
1000 София
бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А
Министерство на образованието, младежта и науката
за дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Последната дата за получаване на творбите на посочения адрес е 15.05.2012 г. (важи
датата на получаване в МОМН, а не пощенското клеймо).
3. Резултати
Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба в Министерството на
образованието, младежта и науката (МОМН), която ще бъде открита на 01.06.2012 г.
Всички автори, чиито творби са изложени в МОМН ще бъдат поканени на изложбата.
Класираните на първите три места в двете възрастови групи участници ще бъдат
поканени в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката за
награждаване, което ще се състои на 01.06.2012 г.
Всички деца, поканени за изложбата и награждаването в МОМН, пътуват
задължително с родител. Пътните разходи за награждаването са за сметка на участниците.

Желаем на всички участници успех и удовлетвореност от постигнатите резултати!
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