Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да поканим Вашите талантливи възпитаници да се включат в
нашият конкурс.
За Четвърта поредна година "Пчеларска ферма Странджа" ще проведе традиционния си
конкурс "Цветята, Пчелите & Медът"
През 2019г. Конкурсът е под надслов: „От деца за деца, да сътворим чудеса!“
Право на участие имат възрастова аудитория от 6 до 16 години.
Участниците могат да се включат както индивидуално, така и групово със следните
произведения:
-рисунка /без ограничение за формат и материали/
-стихотворение
-кратък разказ, може и по действителен случай /до 1000 знака/
-приказка /до 1500 знака/

-арт инсталация
-песен /придружена с ноти/
Темата, по която творците трябва да работят е Цветята, Пчелите и/или Медът, както и
може да бъде свързана с под заглавието ни тази година, а именно "От деца за деца, да
сътворим чудеса!"
Страхотната НОВИНА е именно това, което ще ни обедини:
Най-добрите произведения ще бъдат издадени в книга, а средствата от продажбата ѝ
ще се събират във фонд, чиито средства ще са в помощ на деца живеещи извън
домашна среда.
В различните категории и възрастови групи, най-добре представилите се деца ще
получат награди и сертификати за участие!
Ще има по една награда в съответната възрастова група, по категории!
ВАЖНО! За изборът на най-добрите творби ще разчитаме на професионално жури във
всяка от областите!
НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ ТВОРБИ във Фейсбук страницата на събитието „Цветята, Пчелите &
Медът 4 от деца ->за деца, да сътворим чудеса“, ще бъдат задължително включени в
книгата, а творбата с най-много харесвания ще получи награда, без значение от
категория и възрастова група.
За най-дейните учители - Допълнителна специална награда ще се връчи на едно от
включилите се групово учебни заведения или други форми на обучение и детски
градини. А именно посещение от представители на фермата и интересна презентация
според възрастовата група на наградените или еднодневно посещение на фермата, ако
това е във възможностите на победителите.
Опитът през годините ни помогна да стигнем до тази идея и доброто детско сърце да
остане удовлетворено, че неговата творба ще живее в страниците на прекрасна цветна
книга, чрез която друго дете ще получи малко топлина и надежда!
Информация за нашите чудесни партньори, жури и спонсори ще намерите в събитието!
Възрастови групи по категории:
Категория РИСУНКА
1 група деца от 6 до 8 години
2 група деца от 9 до 11 години
3 група юноши от 12 до 14 години
Категория СТИХОТВОРЕНИЕ
1 група деца от 8 до 10 години
2 група деца от 11 до 13 години
3 група юноши от 14 до 16 години

Категория КРАТЪК РАЗКАЗ
1 група деца от 10 до 13 години
2 група юноши от 14 до 16 години
Категория ПРИКАЗКА
1 група деца от 10 до 13 години
2 група юноши от 14 до 16 години
Категория АРТ инсталация
1 група деца от 6 до 8 години
2 група деца от 9 до 11 години
3 група деца от 12 до 14 години
Категория ПЕСЕН
1 група деца от 8 до 10 години
2 група деца от 11 до 13 години
3 група юноши от 14 до 16 години
Допълнителни условия:
С предоставяне на творбата си, участника или неговият родител/настойник, декларират
авторството ѝ, както и това, че творбата не е била публикувана до сега. Също така дават
съгласието си да бъде публикувана както в интернет пространството, така и в книжно
издание, по преценка на организаторите. Задължително условие е творбите да НЕ са
публикувани (включително и в интернет), както и да НЕ са предоставяни за печат!
Творбите следва да бъдат представени на организатора, както следва: краен срок за
получаване при организатора 31.03.2019 година! Край на гласуването във Фейсбук
събитието 05.04.2019г. Обявяване на победителите от конкурса 06.04.2019 година!
Всички творби трябва да съдържат информация за автора- три имена, възраст и телефон
за обратна връзка с родител/настойник, учебно заведение
В груповите участия, в случай че участниците са от различни възрасти, творбата се
публикува в по-голямата възрастова група.
Правата върху публикуваните творби в страницата са на Пчеларска ферма Странджа.
РИСУНКИ - изпратени до адрес Бургас ул.Лермонтов 21 за конкурса на "Пчеларска ферма
Странджа", като може предварително да бъдат изпратени като снимков материал на
имейл адрес: office.beefarmstrandja@gmail.com
СТИХОТВОРЕНИЯ и ТЕКСТОВЕ, написани в електронен вариант, като прикачен файл към
имейла на организатора office.beefarmstrandja@gmail.com
АРТ ИНСТАЛАЦИИТЕ, могат да бъдат предавани в случай, че участниците могат да ги
донесат лично, иначе със снимков материал, който да доказва и авторството.
ПЕСНИТЕ, трябва да бъдат придружени задължително от ноти, като могат да бъдат
записани и предадени като аудио или видео материал, или само текст и ноти, без запис
на изпълнението.
Очакваме с нетърпение произведенията на малките и големи творци на Вашето учебно
заведение!

