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Конкурс за детска рисунка „Децата на Европа“ 

 

 
Европейски информационен център „Европа Директно – Пловдив” заедно с Център „Образование за 

демокрация” обявяват детски конкурс за рисунка на тема „Децата на Европа”.  

 

Целите на конкурса са: 

 
 Чрез творчество и инструментариума на изобразителното изкуство да се стимулира дискусия сред 

децата, техните семейства и учители за ценностите на ЕС и чрез преживявания да се утвърждава 

позитивното отношение на хората в България към членството на страната ни в ЕС.  

 
Получените рисунки по темета ще бъдат оценени от предварително създадена комисия от експерти и 

в периода 21 ноември – 21 декември 2018 г. ще бъдат експонирани на изложба в голямата зала в 

офиса на „Европа Директно – Пловдив“. Ще бъдат разпратени покани до училищата в Пловдив и 

региона.  

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 
В конкурса участват деца на възраст от 4 до 10 години, разпредени в две възрастови групи: 

 

І група – деца от 4 до 6 години; 

ІІ група – ученици от 7 до 10 години. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ТВОРБИТЕ: 

 
Допускат се творби, изработени с акварелни, темперни бои или цветни моливи. Рисунката трябва да 

бъде с размер на листа 35/50 см. или блоков лист, без паспарту. Веднъж изпратена, рисунката не 

може да бъде оттегляна или заменяна. 

 

Всяка рисунка трябва да бъде придружена с данни за участника в конкурса. За целта е необходимо на 

гърба на всяка, представена рисунка да бъдат посочени следните данни: 

 
 - име, презиме и фамилия; 

 

 - възраст; 

 

 - населено място, детско заведение или училище; 

 

 - адрес (пощенски код, населено място, точен адрес, телефон за връзка). 
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СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ 

 
Конкурсните творби се предоставят до 18.11.2018 г. на място в офиса на „Европа Директно –

Пловдив” или по пощата на адрес: град Пловдив, п.к. 4000, ул. ”Константин Фотинов” № 15. 

 

Ако рисунките се изпращат по пощата, моля запишете следния текст върху плика: ЗА УЧАСТИЕ В 

ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ ДЕЦАТА НА ЕВРОПА” 

 

КАКВИ ЩЕ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР?  

 
1. Креативност и оригиналност на идеята;  

 

2. Съответствие с темата и фокуса – „Децата на Европа”. 

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ:  

 
За всяка от двете възрастови групи в конкурса журито съвместно с гласовете на гражданите ще 

присъдят І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място. Специално за популяризирането на детските творби, учебните 

заведения и участието на гражданството в оценяването ще бъде направена целева „папка” във 

Фейсбук страницата на Европа Директно - Пловдив, която всеки ще може да посети и да участва като 

даде своя глас 

 

 

НАГРАДИ: 

 
Първите три места в двете възрастови групи ще получат „Грамота”, заедно с предметни награди. 

Грамоти ще бъдат предоставени и на образователните институции, чиито представители са децата и 

учениците. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 20 ноември 2018 г. Наградите на 

отличените участници в конкурса за детска рисунка “Децата на Европа” ще се връчат тържествено в 

офиса на „Европа Директно-Пловдив“ на 20 ноември 2018 г. - Световният ден на децата, обявен ор 

ЮНЕСКО. 

 

Допълнителна информация за конкурса може да получите на:  
 

e-mail: eudirect.plovdiv@centerbg.org, http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/  и www.centerbg.org 

 
или  

 

тел.: 0882 28 45 51  
 

лице за контакт: Елена Златева 

 

 Facebook на Европа Директно - Пловдив: https://www.facebook.com/europedirectplovd 
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