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Община Ловеч
Център за подкрепа за личностно развитие - Общински
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Статут
на Национален конкурс за Детска рисунка, Компютърна
рисунка и Есе
Тема:„ Детство мое - реално и вълшебно “
I.Цел
Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална
изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца,
творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство,
художественото слово и дигиталното изкуство.

II.Изисквания по категории:
Категория Детска рисунка
Условия за участие
1.Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 6 до 18 - годишна
възраст от училища, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др.
2. Рисунките да бъдат по 1 брой от автор.
3.Формат 35/50 см
4.Техники – ограничения няма.
5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
 трите имена на автора;
 възраст, навършени години и клас;
 точен адрес, телефон за връзка , e-mail за кореспонденция;
 име и фамилия на преподавателя;
6. Класирането ще се извърши в четири възрастови групи
I възрастова група - 6-8 години
II възрастова група - 9-11 години
III възрастова група - 12-14 години
IV възрастова група - 15-18 години
7. Рисунките не се паспартират и не се връщат.
8. Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добър естетически вид. Рисунки
получени на руло няма да бъдат допуснати за участие.
9. Не се приемат творби от приложно изкуство!

Категория Компютърна рисунка
Условия за участие
1. Право на участие в конкурса имат ученици от I до XІІ клас от училища,
извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др.
2. Рисунките се изработват в програма по избор (Adobe Photoshop, Corel Drow,
Microsoft Paint, Adobe Illustrator и др.)
3. Формат на рисунката – JPEG, един брой на участник, формат A4
4. Да бъдат изпратени по електронната поща на адрес: odкlovech@gmail.com
като прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират име и фамилия
на участник, клас и населено място.
5. Всяка рисунка да бъде изпратена и на хартиен носител с размер на листа А4,
паспартирана, с размери 25x35 и придружена от следната информация,
залепена на задната част на рисунката:
 трите имена на ученика, клас;
 точен адрес и телефон за връзка;
 име на програмния продукт с който е създадена рисунката;
 име и фамилия на преподавателя;
 e-mail за кореспонденция;
6. Не се допускат творби с вмъкнати готови обекти от други програми или
картинки.
7. Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от
конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
8. Класирането ще се извърши в три възрастови групи
I възрастова група – от I до IV клас
II възрастова група – от V до VІІ клас
III възрастова група - от VIII до XІІ клас

Категория Есе
Условия за участие
1. Право на участие в конкурса имат ученици от V до XІІ клас от училищата,
извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др.
2. Авторите да представят по 1 екземпляр от своите творби на хартиен носител.
Есето да бъде с обем до 3 печатни стандартни страници.
3. Всяко литературно произведение да бъде изпратено на хартиен носител и да
съдържа следната информация:
 трите имена на ученика , клас;
 точен адрес и телефон за връзка;
 име и фамилия на преподавателя;
 e-mail за кореспонденция;
4. Класирането ще се извърши в две възрастови групи
I възрастова група – от V до VІІ клас
II възрастова група – от VIII до XІІ клас

III. Общи условия
1. Конкурсът е индивидуален. Всеки участник има право да участва с по една
творба и в трите категории.
2. До оценяване не се допускат творби, които не отговарят на регламента на
конкурса.
3. Участниците да изпратят творбите си на адрес:
гр. Ловеч 5500
ж.к. „Червен бряг“
ЦПЛР-ОДК-Ловеч
За конкурс “Детство мое-реално и вълшебно“
4. Срокове за изпращане на творбите:
 За детска рисунка-15.04.2022 г.
 За компютърна рисунка -29.04.2022г.
 За есе - 29.04.2022 г.
Важи датата на пощенското клеймо.
5. Протокол с наградените творби ще бъде публикуван на сайта на Център за
подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс-Ловеч
odk-lovech.com
6. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди във всяка възрастова група
и категория.
7. Грамоти за участие не се присъждат.
8. Наградените и подбрани от компетентно жури творби ще бъдат експонирани
в Национална изложба през м. май 2022г.
9. Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително
информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите.
10. Творбите на участниците не подлежат на връщане и организаторите си
запазват правото да ги публикуват , с цел популяризиране на конкурса.
11. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детство
мое-реално и вълшебно” ще бъдат обработени и използвани единствено за
целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и
прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни.
12. Организаторите имат право да заснемат и публикуват всички материали,
свързани с участниците и техните творби.
За контакт и информация:
Тел: 068/624764 - Директор
e-mail: odklovech@gmail.com
068/629069 - Канцелария

http://odk-lovech.com

