ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“

РЕГЛАМЕНТ
НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА
За втора година, по повод Световния ден без тютюн – 31 Май 2022 г., Дирекция
„Превенции“, Община Варна обявява конкурс за рисунка на тема: „Зависим или
независим – Какъв е твоят избор?“
Конкурсът е естествено продължение на дейностите по „Програма за превенция на
употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“ (нар. за краткост
„Програмата“), чиято основна цел е ограничаване на употребата на наркотични и други
психоактивни вещества сред ученици от прогимназиален етап, чрез предоставяне на
значима, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и умения за
водене на здравословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на
защитена социална среда.
Цел на конкурса: Основна цел на организирания конкурс е да стимулира уменията
и креативността на децата творчески да прилагат получените по „Програмата“ знания за
вредите от употребата на тютюн, алкохол, кофеин, анаболни стероиди и наркотични
вещества, чрез тяхната антиреклама или чрез реклама на здравословния начин на
живот.
Целева група: Основна – ученици от V - VII клас и междинна – педагогически
специалисти и родители/семейство.
Правила за участие:
В конкурса могат да участват индивидуално ученици от V, VI и VII клас от училищата, партньори по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества
сред ученици V – VII клас“ ( ОУ „Антон Страшимиров“; ОУ „Г.С.Раковски“; СУ „Димчо
Дебелянов“; ОУ „Добри Чинтулов“; ОУ „Константин Арабаджиев“; ОУ „Свети Иван Рилски“;
ОУ „Иван Вазов“; СУ „Елин Пелин“; ОУ „Христо Ботев“; СУ „Любен Каравелов“; ОУ „Панайот
Волов“; ОУ „Черноризец Храбър“; СУ „Неофит Бозвели“; СУ за ХНИ „Константин
Преславски“; ОУ „Захари Стоянов“, СУ „Свети Климент Охридски“ и ОУ „Свети Свети Кирил
и Методий“).
Всеки ученик представя само една творба за участие във формат, с максимални
размери до 40 X 50 см., нарисувана върху лист от скицник за акварел или темпера,
хартия или картон.
За рисунките могат да бъдат използвани акварелни, акрилни, темперни и маслени бои, туш, цветен туш или маслени пастели.
Не се допускат и няма да бъдат журирани дигитални творби, такива от приложно
изкуство или изработени с моливи и флумастери. Няма да бъдат журирани и творби,
които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в
интернет или на хартиен носител.
Рисунките се предават на класния ръководител в срок до 29.04.2022 г., с посочени
следните данни:
Заглавие на
творбата;
Име и фамилия;
Клас;
Училище.
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Координаторите по „Програмата“ във всяко училище изготвят реда, по
който да получат конкурсните творби на всички участници и ги представят
в ИОЦ Чайка № 170 ( до бл. 38 ), дирекция „Превенции“, Община Варна, в срок
до 18.05.2022 г.
Правила на организаторите:
1. Критерии за оценяване:
Съответствие на рисунката с темата на конкурса, съобразно усвоения
материал по „Програмата“ и възрастта на участника;
Оригиналност на идеята и проявена фантазия; ясно послание на творбата
и потенциал да достигне до максимален брой хора;
Оригиналност и творчески подход при формулировката на заглавие;
Оптимално използване на пространството.
2. За три възрастови групи: V, VI и VII клас са предвидени 9 атрактивни
награди за първо, второ и трето място във всяка една от тях.
3. Конкурсните творби не подлежат на връщане и остават собственост на
дирекция „Превенции“.
4. Отличените рисунки ще бъдат изложени в Младежки дом Варна, ще се
използват за изготвянето на превантивни материали, ще бъдат публикувани
в сайта на дирекция „Превенции“ (prevencii.com) и на страниците на
дирекцията в социалните мрежи (Инстаграм и Фейсбук).
5. Участниците приемат, че предоставените от тях лични данни ще бъдат
използвани само и единствено за целите и контекста на конкурса.
Жури: Творбите ще бъдат оценявани от експертно жури.
Обявяване на резултатите: Резултатите от конкурса и отличените творби ще бъдат публикувани на сайта на дирекция „Превенции“, Община Варна
www.prevencii.com в срок до 27.05.2022 г.
Награждаването на победителите ще се състои на 31.05.2022 г., като
условията и мястото ще бъдат уточнени допълнително.
Координация и допълнителна информация: г-жа Росица Николова, ст.
експерт "Превантивни програми" в дирекция „Превенции“ – тел. 0882/784 251, email: mdc_vn@abv.bg.

ЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ УСПЕХ!

Светлана Коева,
Директор на дирекция „Превенции”, Община Варна

