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РЕГЛАМЕНТ  

 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: 

“ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА ЛЕГЕНДИ,МИТОВЕ И СКАЗАНИЯ ОТ 

МОЯ РОДЕН КРАЙ”  
ЗА ДЕЦА ОТ СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД 

ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО 

 

 

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: 

 

1. Тема и условия на конкурса 

Темата на конкурса „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден 

край” цели да провокира участниците чрез рисунки да изразят виждането си за 

нематериалното културното наследство, да заявят своето отношение към наследените 

традиции с поглед в настоящето и бъдещето. 

 

Целта е да се покаже как децата интерпретират наследеното от родители, баби и 

дядовци, от уроците в училище и какво ще предадат на своите деца – носталгията по 

магията на легендите, празниците, паметта на обредите и танците – всичко онова, което 

може да се съхрани и обогати от непредубедената детска фантазия. 

 

Всяка изпратена за конкурса рисунка следва да бъде придружена от описание (на 

английски език) на изобразеното и неговата връзка с уникалното нематериално 

културно наследство в съответния регион . 

В конкурса могат да участват само деца от заявената  възрастова група: 8-14 години. 

 

Страните-членки на Регионален Център София разпространяват по подходящ начин 

условията за участие в конкурса. Съответните институции в страната събират по три (3) 

рисунки от всяка страна, след което ги изпращат до дата 31.08.2014 г. на адреса на 

Регионален Център София., който е: 

 

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в 

Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО  

ж.к.”Изток” 

ул. „Лъчезар Станчев”№7 

п.к. 1797, град София 

България 

 

Специализирано жури ще оценява всички творби, излъчени от  страните-членки на 

Регионален Център София. 

 

2. Организация на конкурса 

Всеки участник може да участва само с една рисунка.  

 

Допуска се участие на рисунки изпълнени с: 
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a) Акварел, пастели, цветни моливи и др.,както и смесени и други изобразителни 

техники. 

b) Максималният размер на творбите трябва да е не по-голям от размер А3. 

    

3. Други условия за участие    

Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях самите. 

Всички участници в конкурса  предоставят на Регионален Център София правото да се 

излагат творбите им на специална  пътуваща изложба из страните в региона, както и да 

ги използва с некомерсиална цел за осигуряване на видимостта на нематериалното 

културно наследство и идеите на Конвенция 2003. 

 

4. Журиране   

Всички рисунки получени до  31.08.2014 г. и отговарящи на условията на конкурса ще 

бъдат оценявани от  експертно жури. 

Награда за всяка възрастова група –Предвиждат се три награди за участниците. 

Обявяване на победителите 

Победителите ще бъдат обявени на електронната страница на Регионален Център 

София: http://unesco-centerbg.org/. 

 

5. Приемане правилата на конкурса  

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че 

са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. 

 

6. Други  

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат 

на конкретно решение от страна на организаторите – Регионален Център София. 

 

Този конкурс е организиран под единствената отговорност на Регионален център за 

опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа и НЕ 

ВКЛЮЧВА ЮНЕСКО ПО НИКАКЪВ НАЧИН. 


