РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ
НА ТЕМА
„ЗА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ”
по повод
Месец на животните и хората, които ги обичат
03.09.2018 – 04.10.2018г.
„Ти ставаш отговорен завинаги за всичко, което си опитомил“
Антоан дьо Сент Екзюпери
Конкурсът се провежда под егидата на
Георги Стаменов - кмет на район «Централен» Община Пловдив
Конкурсът се провежда в рамките на обявения от Община Пловдив Месец на
животните и хората, които ги обичат и има за цел да популяризира хуманното и
отговорно отношение към животните – домашни любимци, безстопанствени,
селскостопански или диви, както и възпитаване в дух на уважение и грижа към природата.
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИИ
Всяко дете на възраст от 7 до 13 години, любител фотограф, може да представи
красиви, смешни или затрогващи снимки от своето общуване с животните – например:
уловен забавен момент с участието на домашния любимец; снимка/колаж с кучето като
малко и към днешна дата; снимка с домашния любимец по време на разходка сред
природата; среща с бездомно/диво животно и др.
Участници:
Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи:
I-ва възрастова група – I - III клас
II-ра възрастова група – IV - VI клас
Условия за участие във фотоконкурса:
• Участието във фотоконкурса е индивидуално ;
• Всеки автор може да участва с до 3 снимки;
• Снимките трябва да бъдат авторски, във формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат
придружени от кратък текст с описание-послание;
• Файловете не трябва да са по-големи от 9 MB;
• В електронното писмо, освен информация (описание-послание) за снимката, трябва да
има и следните данни за фотографа - участник: трите имена, училище, клас, ел. поща и
телефон за връзка;

•

Снимките за участие се изпращат като прикачен файл по електронна поща,
на адрес: centralen@plovdiv.bg с тема: Фотоконкурс – „За животните с любов”.

Забележка:
В случай, че изпратените снимки съдържат лица на деца, по които може се установи
тяхната самоличност, е необходимо да бъде изпратена и декларация от родител или
настойник, че не възразява тези снимки да бъдат излагани публично за целите на
настоящия конкурс. При липса на такава декларация, снимките с лица на деца няма да
участват в конкурса.
КОНКУРС ЗА РИСУНКИ
Всяко дете на възраст 5-6 години (III-та и VI -та група в ДГ) може да нарисува своя
домашен любимец или, ако няма такъв, своята мечта за домашен любимец и най-добър
приятел.
Условия за участие в конкурса за рисунки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Участието в конкурса е индивидуално, не се приемат колективни творби;
Всяко дете може да участва само с 1 рисунка;
Рисунката да включва изображение на домашния любимец – реален или фантазен и да
отразява целите на кампанията;
Рисунките трябва да бъдат авторски и да бъдат озаглавени;
Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размери 35 х 50 см, без паспарту;
Могат да се използват всички видове живописни, графични и приложни техники и
материали;
На гърба на всяка рисунка да има следната информация за участника:
трите имена, детска градина ( ако детето не посещава ДГ - адрес), ел. поща и телефон за
връзка с учител/родител, име на учителя/родителя;
Рисунките да се донесат/изпратят в административната сграда на район «Централен» на
адрес: ул. «Хр. Г. Данов» № 39

Забележка:
Изпратените творби не се връщат и ще бъдат използвани за популяризиране на
кампанията и благотворителни базари в подкрепа на каузата й!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
•
•

До участие в конкурса няма да бъдат допуснати творби, които не отговарят на
настоящия регламент или са изпратени с неточна или непълна информация
Краен срок за събиране на рисунките и изпращане на снимките - 25.09.2018 г.

Забележка:
Всеки участник се съгласява да предостави право за ползване на изпратените
творби с изрично цитиране на авторството му за публикуване, излагане на изложба,
публично излъчване и качване на рисунките (изцяло или частично) на електронните
страници на кампанията (сайт и фейсбук страница), на сайта на район „Централен” и
други медийни канали за целите на популяризирането на кампанията и конкурса, без
комерсиална цел.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ
•
•
•

Художествени качества на творбата, композиция, колорит и др.
Идея, оригиналност, нестандартна гледна точка;
Адекватна интерпретация на темата.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28.09.2018 г. на сайта на район
„Централен”.
НАГРАЖДАВАНЕ
Всеки участник в конкурса ще получи грамота. С отличените творби ще се
организира изложба в сградата на Регионален природонаучен музей - Пловдив.
Ще бъдат присъдени предметни награди за 1-во , II-ро и III-то място, специална
награда на кмета на район «Централен», специална награда на журито, поощрителни
награди.
Церемонията по награждаване ще се състои при откриването на изложбата с
отличените творби на 04.10.2018 г. от 17,00 часа в сградата на Регионален природонаучен
музей, ул. «Христо Г. Данов» №34
За информация: тел. 032 / 633 484 , 0885 200 329

