НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
под мотото „ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА“
ОРГАНИЗАТОРИ:
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ и ИНСТИТУТ ЗА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
С МЕДИЙНОТО ПАРТНЬОРСТВО НА
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

КОНКУРС за РИСУНКА на тема: „КОСМОСЪТ И АЗ“

ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Конкурсът се обявява във връзка с честването на 50 години
„БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА“. Целта на конкурса е да се
провокира интереса на подрастващото поколение към темата за Космоса.
Участниците ще имат възможност да изразят своята представа за Космоса,
както и връзката Земя-Космос посредством изкуството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:
І гр. - до 6 години
ІІ гр. - от 7 до 10 години
ІІІ гр. - от 11 до 14 години
ІV гр. - от 15 до 18 години
ОБЩО ЖУРИ ЩЕ ПРИСЪДИ НАГРАДИТЕ В ЕДИНЕН РЕД.

2. Колективно участие
3. Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които
представят колективно създадени творби.
*При колективно участие ще бъдат раздадени и колективни награди на
ателиета, школи, групи от училища и/или читалища и други.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
Формат – до 35/50 см (бял, цветен картон, фазер и други основи), техника:
графика или живопис;
Материали – по избор ( моливи, туш, въглени, пастели, акварели, темперни
бои, акрил и други);
Позволена е смесена техника или техника колаж.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.В плик, закрепен с телбод на гърба на рисунката се поставят
задължително:
2. Лист, в който е написано:
ИМЕНА НА УЧАСТНИКА
ВЪЗРАСТ
ЗАГЛАВИЕ НА РИСУНКАТА
ТЕХНИКА
АДРЕС, /училище или школа към институция/
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА /на преподавател или родител/
ПРЕПОДАВАТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ

• Пликът се залепва.
• Върху пликовете не се изписва информация.
• Лицевата страна и гърба на рисунката НЕ ТРЯБВА да съдържат никакви
идентификационни маркери за участника - име, адрес, възраст, училище, и др.
в противен случай няма да бъдат допуснати за участие!

3. Краен срок за изпращане – 10 ОКТОМВРИ 2022 г.
ДО ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
(ИКИТ-БАН)
Адрес: гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1
/КОНКУРС за рисунка на тема: „КОСМОСЪТ И АЗ“/
4. Компетентно жури ще оцени творбите. Резултатите ще бъдат обявени на 12
октомври 2022 г.
За допълнителна информация: :+359 2 988 35 03

