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РЕГЛАМЕНТ  

на 

Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато не съм болен“ 
за ученици от системата на училищното образование към Министерството на 

образованието и науката и школите по изобразително изкуство - 2019 г. 

 

 

Статут на конкурса:  Национален конкурс за ученици от 7 до 18 г. 

 

Организатор: Държавна агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство 

на образованието и науката.   

Регламент на конкурса: Конкурсът за плакат е насочен към ученици от всички 

училища в системата на МОН и школите по изобразително изкуство. Тематиката е 

свързана с формирането на култура и повишаване знанията на децата за здравословния  

начин на живот.  

 

Цел на конкурса: Стимулиране на творческия потенциал и изява на учениците по 

теми, свързани със здравословния начин на живот, позволявайки им да демонстрират 

креативност и да провокират у тях интерпретирането на важността на темата. Да 

предизвика участниците в конкурса да се запознаят и пресъздадат творчески 

определението за здраве: “състояние на пълно физическо, умствено и социално 

благоденствие, а не непременно отсъствие на заболяване или слабост“ на Световната 

здравна организация.  

 

Тема на конкурса: „Здрав съм, не само когато не съм болен“ 

 

Подтеми: По предложения на Министерство на образованието и науката.  

1. „Зная как да се грижа за здравето си“; 

2. „Тичам скачам и се смея, в здраве аз живея“; 

3. „Балансираното хранене – начин на живот. 

 

Участници: Право на участие в конкурса имат всички ученици на възраст от 7 до 18 

години, разпределени в три групи : 

 първа - от I - IV клас; 

 втора - от V- VII клас; 

 трета - от VIII – XII клас. 

 

Условия: Участието в конкурса е индивидуално, като всеки участник изпраща една 

своя разработка и изрично се посочва по коя подтема е творбата. 

По преценка на автора текстът с подтемата и/или мотото на конкурса могат да са част 

от композицията на самия плакат. 

 Творбите, които се изпращат трябва да бъдат придружени с Декларация за 

информирано съгласие от родител/настойник/попечител на участника. 

Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните изисквания: 

 Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация: 

 Учебно заведение, град; 

 Трите имена на автора; 
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 Дата и година на раждането му; 

 Заглавие на плаката и подтема, в която е разработен; 

 Преподавател, специалност; 

 Адрес за кореспонденция, ел. адрес и телефон; 

 Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: 

sacp@sacp.government.bg   

 

Срокове:  Краен срок за приемане на творбите в електронен вариант  до 02.12.2019 г.; 

 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-късно до 30.12.2019 г. на сайта на 

Държавната агенция за закрила на детето. 

 

Награждаване: Жури от ДАЗД, МОН и външни експерти ще определи наградените 

участници в националния конкурс;  

 На официалното  награждаване победителите в конкурса, ще получат първа, втора 

и трета награда за всяка възрастова група в съответната категория; 

 Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно 

между МОН и ДАЗД.  

 

 

За допълнителна информация и контакт: 

Весна Петрова, е-mail: Vesna.Petrova @sacp.government.bg, тел. 02/9339051 

Ирина Данева, е-mail: Irina.Daneva @sacp.government.bg, тел. 02/9339066 

  

 

 

Организаторите запазват правото си да ползват разработките за целите на 

конкурса, както и в информационни кампании или други публични активности 

насочени към повишаване на пътната безопасност в страната. 
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