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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Р А З Г Р А Д  

 

    

 

ПЕТИ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

НА ТЕМА:  

„ВЕЛИКДЕН ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ" 
 

ПОД ПАТРОНАЖА НА 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД  

Г-Н ГЮНАЙ ХЮСМЕН 

 

ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА: 

 

Областна администрация Разград, с подкрепата на директори на училища и детски 

заведения на територията на област Разград. 
 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Цел: Запознаване и съхранение на традициите, свързани с големия християнски празник 

Великден. 

Журирането се извършва от 5-членно жури. 

 

 

II. РЕГЛАМЕНТ: 

Условия за участие: 

 

В конкурса могат да участват деца и ученици от детските заведения и училищата в 

област Разград, индивидуално в четири възрастови групи: деца на 6 год., ученици в I-IV клас, 

V-VIII клас и IX-XII клас. 

Всеки участник има право да представи една творба. 
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Специфични изисквания: 

 

Великденските рисунки да бъдат във формат А4 /21 см. х 29,7 см./. Материалите и 

техниката за изработването им са по избор: акварел, темперни бои, пастели, графика, 

флумастер, молив. Творбите не се връщат и не бива да се паспортират. 

 

Критерии за оценка: 

 

1. Творбите да отговарят на темата; 

2. Изразителност на рисунката и креативност; 

3. Оригиналност и творчески подход - култура на цвета- цветови съчетания, създаване 

на цветова гама и хармония. 

 

 

Етапи за отчитане на конкурса: 

 

 Класирането ще се извърши в срок до 18.04.2019 г., а награждаването ще се състои 

на 23.04.2019 г. от 11,00 часа, във фоайето на Областна администрация Разград, гр. 

Разград, бул. „Бели лом" № 37А, ет.7. 

 

 

Награди за участници: 

 

1. За участниците наградите са предметни, като наградени ще са авторите на творбите, 
заели 1-3 място във всяка възрастова група. 

2. Грамоти за всички участници в конкурса. 

3. Поощрителни награди за оригиналност за всяка от възрастовите групи. 

Награден фонд – 1000 лева.  

 
Готовите разработки очакваме на адрес: 

гр. Разград, бул. „Бели Лом" №37А, за Областна администрация Разград. 

Срок за получаване на творбите: 15.04.2019 г., включително. 

 

На гърба на всяка рисунка да има следната информация: 

 

- име и фамилия на ученика, клас, телефон;  

- име и фамилия на ръководителя, телефон; 

- име, адрес и телефон на училището, детската градина или школата. 

 

За информация и контакти: тел.: 084/616 219; 089 226 2912 
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