ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК
_________________________________________________________________________________________________________________________________

гр. Балчик 9600,

ул. „Кирил и Методий“ № 7,

тел.: +359 (579) 7-29-67

e-mail : odk@odkbalchik.net

ОБЩИНСКИ КОНКУРС

„ЗДРАВЕЙ, КОЛЕДА!”
РЕГЛАМЕНТ
Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изкуството
и литературата, да стимулира тяхната творческа изява.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват само деца и ученици от Община Балчик
на възраст от 6 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи:
І-ва възрастова група – 6 г.
III-ра възрастова група – 11-14 г.
ІІ-ра възрастова група – 7-10 г.
IV-та възрастова група – 15-18 г.
Участието е индивидуално!
Задължително условие е творбите за конкурса да бъдат
самостоятелно подготвени от децата!
НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
Раздел „Рисунка“
Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон с размер до 35/50 см., без паспарту.
Материали и техника по избор.
НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“
1..Раздел „Картичка – смесена техника“
Картичките да бъдат тематични, изработени на картон с размер до 14/21см.
Материали и техника по избор.
2..Раздел „Сурвачка“
Сурвакницата да е изработена самостоятелно, да са ползвани естествени материали.
Идеята да е в духа на българската национална традиция, като са съобразени с вярванията
и наричанията за обичая Сурвакане.
НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА“ /Стихотворение, приказка, есе/
Съответствие с темата на конкурса, жанрово изпълнение на творбата, оригиналност,
художественост, спазване на правописни и пунктуационни правила и др.
Конкурсни изисквания - всяка творба трябва да съдържа следната информация:
направление, раздел, заглавие на творбата, трите имена на автора, възраст, образователна
институция, школа, клуб, ръководител.
Краен срок за представяне на творбите - 07.12.2021 година до 16:30 часа,
в сградата на ЦПЛР – ОДК Балчик, на адрес гр. Балчик, ул. „Кирил и Методий” 7,
тел.: 0579/7-21-79, e-mail: konkurs@odkbalchik.net
ИЗЛОЖБА - 14.12.2021 година в сградата на ЦПЛР - ОДК Балчик
Награждаването на отличените ще бъде съобразено с въведените временни
противоепидемични мерки на територията на Република България.
Отличените участници ще бъдат обявени на сайта на ЦПЛР - ОДК Балчик,
http://www.odkbalchik.net/

