
 

Община  Ловеч 

          Регионално управление на образованието-Ловеч 

Център за подкрепа за личностно развитие- 

Общински детски комплекс, гр. Ловеч 
 

Статут 
            за  Национален конкурс-изложба за детска рисунка на 

тема: 

       “  Към звездите.... “ 
 
Конкурсът се организира в чест на международния ден на космонавтиката и 

40 години от полета на първия български космонавт- Георги Иванов. 
 

I. Цел  

1. Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и 

усвояването на Космоса. 

2. Стимулиране на фантазията, творческата активност и интерес на децата и 

учениците към Космоса. 

3. Да  открива и подпомага развитието на талантливите деца, творческата          

изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство. 
 

II. Условия за участие 

1. Право на  участие  в конкурса имат деца от 6 до 17 годишна възраст. 

2. Рисунките да бъдат по 1 брой от автор. 

3. Формат 35/50 

4. Техники – ограничения няма. 

5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация: 

- трите имена на детето (ученика) 

- години , клас 

- адрес, телефон на училището 

- име на преподавателя 

- e-mail 

6. Класирането ще се извърши в четири възрастови групи 

 I гр.    6-8 години 

 II гр.   9-11 години 



 III гр. 12-14 години 

 IV гр. 15-17 години 

7. Рисунките не се паспартират и не се връщат. 

8. Желаещите да участват да изпратят творбите си до 11.03.2019 г.  

на адрес:      гр. Ловеч 5500 

  ж. к. ”Червен бряг” 

                     ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч 

  За конкурса 

9. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди за всяка възрастова 

група. 

10.  Наградените и подбрани от компетентно жури рисунки ще бъдат 

експонирани в Национална изложба. 

11.  Награждаването на удостоените с призови места участници ще се състои 

на 11.04.2019 г. в гр.Ловеч , за което ще бъдат допълнително информирани 

и поканени. Събитието е част от културната програма на Община Ловеч по 

повод 40 години от полета на първия български космонавт  Георги Иванов. 

12.  Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Към 

звездите...” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, 

задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с 

употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни.  

 

 

За контакт и информация: 

Тел./факс  068/624764             e-mail: odklovech@gmail.com 

             068/629069   http://odk-lovech.com 

 


