
 

ОБЩИНА ВАРНА 

ЦПЛР- ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ВАРНА 

 

СТАТУТ 

на 

РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” 2021 г. 

 

     І. Цели:  

1. Приобщаване на подрастващите към християнските ценности и осмисляне на 

съдържанието на празника Рождество Христово.  

2. Стимулиране творческите заложби на учениците. 

3. Разширяване познанията им за традициите, свързани с празника. 

 

      Конкурсът е в два раздела: 

1. Колажирана картичка, изработена с техника по желание  

2. Фотография на тема „Зимен пейзаж в навечерието на Коледа” 

 

      ІІ. Право на участие: 

1. В първи раздел Колажирана картичка» могат да участват индивидуално деца от   

предучилищни групи и учeници от І до ХІІ  клас от Община  Варна.  

2. В раздел „Фотография” могат да участват ученици от І - ХІІ клас от Община Варна 

3. Участниците се разделят в следните възрастови групи: 

 Предучилищна възрастова група и І клас – Първа  възрастова група 

 ІІ– ІV клас - Втора възрастова група 

 V – VІІ клас -  – Трета възрастова група 

 VІІІ - ХІІ клас - Четвърта възрастова група 

 

ІІІ. Условия за участие 

1. Изисквания към колажираните картички 

Всеки участник трябва да се регистрира във форма за регистрация, която може да 

намери на страницата на ОДК 

 Да се изработени върху основа картон, сгънат на две за картичка /вертикално или 

хоризонтално/. 

 Да имат интересен дизайн, съответстващ на традициите на празника. 

 Да показват знания и осмисляне на християнския празник Рождество Христово. 

 Изработени с материали и техника по избор, без готови външни елементи. 

 Не се приемат колективни работи. 

 Участниците могат да участват с не повече от 2 броя творби 

 На картичката да има прикачен лист с име, презиме, фамилия на участника, клас, 

учебно заведение, е-mail, телефон за връзка и декларация – съгласие за предоставяне 

на лични данни! 

Картичките се изпращат или се предоставят на адрес - гр. Варна, ул. „Петко 

Каравелов” № 3А, сградата на ЦПЛР - Общински детски комплекс, за конкурса 

„Рождество Христово”. 

  

       2.  Изисквания към фотографиите  

        Всеки участник трябва да се регистрира във форма за регистрация, която може да 

намери на страницата на ОДК 

 Темата на фотографиите да е зимният пейзаж и празничната украса на града в 

навечерието на Коледа;  

 Да показват знания и осмисляне на християнския празник Рождество Христово в 

храма, в дома или населеното място. 

 Да съдържат символиката на празника и обичаите, свързани с него. 

 Приемат се само дигитални фотографии в JPEG формат, подходящи за 
принтиране в размер 30х40см (минимум 2000 пиксела по дългата страна) и 



размер на файла не по-голям от 5MB. 
 Името на файла трябва да бъде заглавието на творбата. Например: morska_gradina.jpg. 
 Допуска се минимална обработка на фотографиите като: корекция на яркост, контраст, 

рязкост и прекадриране. Не се допуска добавянето на рамки, подписи и водни знаци 
върху изображението. 

 Всяка фотография трябва да е придружена от следната информация: Наименование на 
творбата, трите имена на участника, възрастова група, клас, училище или 
извънучилищна организация, е-mail на участника и телефон за връзка. До участие в 
конкурса няма да бъдат допускани фотографии, изпратени с непълна информация 
или такива, които не отговарят на посочените технически изисквания. 

 Творбите се изпращат по електронен път на e-mail:  konkursi_phtc@odk-varna.com 

 

 

ІV. Общи условия: 

1. Компетентно жури ще оценява всички материали, включващи елементи от символите на 

празника. 

2. Критерии за класиране: техническо изпълнение, композиционно решение, художествена 
стойност. 

3. Участниците ще бъдат класирани на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група, 

ще има и отличени с поощрение. 

4. На отличените участници ще бъдат връчени дипломи и награди. 

5. Наградените участници ще получат наградите лично или по куриер /ако няма 

награждаване/. 

6. Протоколите от заседанието на журито, както и информация за награждаването ще бъдат 

публикувани окончателно в сайта на ОДК www.odk-varna.com до 14.12.2021 г. 

7. Изпратените конкурсни работи не се връщат. Организаторите имат право да 

публикуват творбите във връзка с популяризиране на конкурса на хартия или в 

електронен формат в сайта на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, да бъдат включени в изложба, с 

която ще завърши конкурсът, както и да бъдат използвани за благотворителни цели. 

 

*Забележка: При възможност тържественото награждаване ще се проведе от 10.30 ч. в 

Концертна зала на Младежки дом, гр. Варна на 18.12.2021 г., за което ще бъде 

публикувано съобщение на сайта на ЦПЛР- Общински детски комплекс.  

При невъзможност от присъствено награждаване наградите и грамотите ще бъдат 

изпратени на наградените по куриер. Посочването на адрес и телефон за обратна връзка е 

задължително. 

Краен срок за предаване на творбите е 10.12.2021 г. до 17.00 часа. 

 

 За допълнителна информация:  

        0878362039  

        Юлия Христова  

      

 

МОНКА НИКОЛОВА 

Директор на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна 
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