ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ГР. СТРАЖИЦА

„50 ГОДИНИ ГРАД СТРАЖИЦА: минало, настояще и
бъдеще”
Конкурс за детска рисунка
През 2019 година се навършват 50 години от обявяването на Стражица за град.
В тази връзка културният календар на Стражица е тясно свързан с темата за 50 годишнината
на града. Една от дейностите на общината и Художествена галерия гр.Стражица в подкрепа на
инициативата е организирането на Конкурс за детска рисунка на тема:

„50 ГОДИНИ ГРАД СТРАЖИЦА: минало, настояще и бъдеще”

Конкурсът се организира със съдействието и подкрепата на община Стражица.
Конкурса ще завърши с изложба на детските творби в Ритуална зала гр. Стражица и
награждаване на участниците и победителите. Изложбата ще бъде част от ежегодните
празници на културата в Стражица „КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ 2019”.

Статут на конкурса:
Цел на конкурса: Да даде възможност за изява на творческите заложби на децата и
учениците, както и да провокира техния интерес свободно да интерпретират темата според
своето собствено разбиране, независимо дали става дума за обект, събитие, личност от
миналото или настоящето, или за лични преживявания и мечти, даващи израз на връзката с
родния край. Да насърчи децата да изследват и отразят в рисунките си културното и
историческо наследство на своя роден край, мечтите им за развитието му в бъдеще.
Възраст: Творческото съревнование е разделено в три възрастови категории,
обхващащи деца и младежи от 6 до 16 годишна възраст:
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първа: от 6 до 9 години;
втора: от 10 до 13 години;
трета: от 14 до 16 години;
Формат на рисунките: Свободен формат, но не по-голям от 50см/70см.
Творби, изпратени по електронната поща няма да бъдат разглеждани от журито. На обратната
страна на рисунката е необходимо да бъде залепена по-подробна информация съдържаща:
име на творбата, трите имена на автора, възраст, учебно заведение/школа, електронен адрес и
телефон за връзка.
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СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие
със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставени
на трети лица.Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в
конкурса и съответното им награждаване .
С изпращане на творба за участие в конкурса,участниците автоматично декларират,
че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

U

Техники: Живописни, графични, рисунка, колаж, щампа.
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Срок за предаване: Рисунките следва да бъдат предадени за участие в конкурса до 7
май 2019 г. в Изложбената зала на Художествена галерия Стражица или в Община Стражица
– ДХД; ОДК, както и по пощата на адрес: гр.Стражица пк-5150; ул.”Дончо Узунов” № 10 ;
Изложбена зала за уредника Валентина Стойнева.
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Откриване: Изложбата ще бъде открита на 13 май от 14.00 часа в Ритуална зала
гр.Стражица, и ще остане експонирана до 15 август, като съпътства всички празнични
събития.
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Наградите са: Във всяка от категориите ще бъдат отличени по 3 творби .
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В конкурса могат да участват самостоятелно създадени и колективни рисунки.
Рисунките не трябва да бъдат намачкани. Рисунките се предават без рамки, освен, ако това не
се налага от самата творба.

Адрес на организаторите: e-mail : artgallerystrazhitsa@abv.bg , Община Стражица –
4 0TU
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Дирекция хуманитарни дейности.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА
ул. „Дончо Узунов” № 10
гр.Стражица, ПК 5150

Информация и на фейсбук страницата на Художествената галерия
https://www.facebook.com/gallerystrazhitsa/ , както и на страницата на общината.
Моля за Вашето съдействие за участие в конкурса на децата/учениците от вашата институция,
като предварително Ви благодаря.
За допълнителни въпроси относно конкурса: e-mail : artgallerystrazhitsa@abv.bg

С уважение,

ДХД , Община Стражица
Валентина Стойнева
Уредник Художествена галерия гр.Стражица

