
Астрономическа обсерватория 

при ОП „Младежки център” -  гр. Хасково

ОБЯВЯВА

конкурс за рисунка

“Вълшебството на сезоните”

ОП “Младежки център”
бул. ”България” 41
6300, гр. Хасково 

За конкурса “Вълшебството на сезоните” 

Краен срок: 8 март 2019 г. - важи датата на пощенското клеймо 
Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба “Вълшебството на сезоните”.
Журито ще бъде съставено от специалисти – художници и астрономи. 
Авторите на наградените творби и техните ръководители ще бъдат уведомени 
предварително, а информацията ще бъде качена на сайта http://www.yc-haskovo.org
Наградите се получават лично от класираните на призови места по време на 
откриването на изложбата или по куриер за сметка на получателя.
Справки и допълнителна информация на e-maСправки и допълнителна информация на e-mail: ao_haskovo@abv.bg.

Рисунките не се връщат след края на конкурса.

Регламент:
Право на участие в конкурса имат всички деца между 5 и 7 години и 
ученици от 1 до 12 клас (включително).
В своите творби участниците трябва да  разкрият красотата на Земята през 
различните сезони.
Всеки художник може да участва с не повече от четири творби (с предпочитание за Всеки художник може да участва с не повече от четири творби (с предпочитание за 
всеки сезон по една), като се допускат рисунки, на които са изобразени и четирите 
сезона едновременно.

Участниците могат да използват свободно избрана техника и материали.

Рисунките трябва да бъдат с размер 35 х 50 см и 
да бъдат придружени от текст, съдържащ:
- заглавие на рисунката; 
- трите имена на автора;- трите имена на автора;
- организация (училище, клуб и др.);
- клас и възраст;
- координати за обратна връзка 
(пълен и точен адрес, телефон и e-mail). 

Класирането ще се извърши в четири 
възрастови групи:
I  група  – от 5 до 7 години I  група  – от 5 до 7 години 
II група  – от 1 до 4 клас 
III група - от 5 до 7 клас
IV група - от 8 до 12 клас

Конкурсните творби изпращайте на адрес: 


