
 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КОНКУРС 

ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА НА ТЕМА: 

„Аз рисувам своите мечти“ 

1.Цели на конкурса 

Учениците: 

- да представят своите мечти, чрез използване на компютърните 

технологии; 

- да покажат познания и уменния за работа с различни компютърни 

програми. 

2. Условия за участие:  

2.1. В конкурса могат да участват ученици от I клас до ХІІ клас.  

2.2. Срокът за представяне на творбите е 14 декември 2016 г.  

2.3. Участниците са разделени в 3 възрастови групи: 

I възрастова група 1-4 клас 

II възрастова група 5-8 клас 

III възрастова група 9-12 клас 

3. Изисквания към рисунките:  

3.1. Да не се използват готови обекти или картинки. 

3.2. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на 

графичните редактори. 

3.3. Творбите да са авторски. 



4. Изисквания към колажите:  

4.1. Да са изработени с програма по избор. 

4.2. Да се комбинират фотографски изображения с текст, рисунка или 

други художествени елементи.  

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА САМО С ЕДНА 

ТВОРБА. 

5. Минималният размер на рисунките и колажите да бъде А4 (210ммх 

297 мм), а максималният А3 (297 мм х 420 мм). 

6. Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация: 

- трите имена и възраст на участника; 

- училище и клас през учебната 2016/2017 г.; 

- адрес за кореспонденция; 

- телефон за връзка. 

7. Всяка творба да бъде отпечатана, паспартирана и изпратена на 

адрес: 

6600 гр. Кърджали 

ул. „Отец Паисий“ 12  

За конкурса „Аз рисувам моите мечти“ 

ТВОРБИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА НА 

РЕГЛАМЕНТА, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСА! 

8. Наградените творби в конкурса, ще участват в Коледен благотворителен 

базар. 

9. Краен срок за изпращане: 14 декември 2016 г.. 

10. Оценяването ще се извърши от специалисти. 

11. Класирането ще бъде публикувано на 15. 12. 2016 г. на сайта на 

училището:  

http://www.paisii-kardjali.com 

12. Награждаването ще се извършина 16. 12. 2016 г. от 10:00 часа в СУ 

„Отец Паисий“. 

Телефон за контакти: 0877137130 –Петър Петров 


