
Х % МИНИСТЕРСТВОНА ОБРАЗОВАНИЕТОИ НАУКАТА

# ш" % НАЦИОНАЛЕНДВОРЕЦНА ДЕЦАТА- ГР.СОФИЯ# Ф
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕНАОБРАЗОВАНИЕТО-
ГР.БУРГАС

ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗАШЧНОСШОРАЗВИТИЕ-
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ОБЯВЯВАТ

ХУП] НАЦИОНАЛЕНконкурс
„свити ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Този статут урежда правилата за провеждане на ежегодъшя Национален конкурс
„СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН”, условията за приемане, класиране и журиране на
изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното
провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които
допрштасятза постшането на неговите цели.

В конкурса могат да участват:
- Деца И УЧЕНИЦИ ОТ цялата страна - ОТ УЧИЛИЩЗ, ДСТСКИ Градини, центрове

за подкрепа за ЛИЧНОСТНО развитие, ППСОЛИ И Др;
- Деца и ученици от училища и детски градини в чужбина, които проявяват

интерес към темата на конкурса.

ели:Ц
1. Да се съхрани и популяризира бшарстщянароден обичай „Трифон Зарезан”.
2. Да се подпомага развитието на детското творчество и въображение.
3. Възможност за децата и учениците да развихрят фантазията си, да създадат и

реализират лични проекти в областта на изобразителното и декоративно-приложни
изкуства.

4. Да насърчава развитието на вече открити таланти и да се подпомага тяхното
усъвършенстване.

Условия за участие:
- Кошсурсътсе провежда ежегодно.
- В конкурса могат да участват деца и ученици от ПГ до ХП клас.
- Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

- 1 група -Ш- В! клас / 6-10г/
- Пгрупа-У- УШ клас/11- 14г./
-Шгрупа-1Х-Х[1клас/15-18г./



Тематичен обхват:
-Обреди и ритуатш свързани с отбелязването на „Свети Трифон Зарезан” от различни

краища на България.
-Митове и предания, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.

Жанров обхват :

Всички участници в Национашшя конкурс „ Свети Трифон Зарезан” могат да участват
с до 3 (три) произведения в предпочитано от тях направление - изящно или приложно.
Рисунките трябва да са на картон с размер - 35/50 см. ; техншса по избор.

- Всяка творба на гърба да съдържа следната информация:
- трите имена на участника - възраст, клас;
- учшшще; ЦПЛР, ОДК , нпсола, клуб и пр. - населено място;
- телефон и стаи за връзка;
- име на ръководителя, ако има такъв;
- наименование на творбата;

Регламент:
Изпратените творби остават собственост на фонда на ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе и ще се

използват за популяризиране дейността, за презентирането на конкурса, за рекламни и
благотворителни цели на ЦПЛР-ОДК Сунгурларе. Оргагшзаторите си запазват правата
да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на
участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Най-добрите от тях ще бъдат
вкшочени в изложба.
Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани.

Срокове:
Краен срок за получаване на кошсурснитематериална - 29 януари 2021г. Важи датата

на пощенското клеймо.
Обявяване на резултатите - до 9 февруари 2021 г. на сайта на Община Сунгурларе,

сайта на РУО Бургас и НДД София.
Наградените творби в конкурса ще бъдат експонирани в изложба.
Всички наградени участнрщи, ще бъдат уведомени и е необходимо да потвърдят

присъствието си за церемонията по награждаването.
Тържественото награждаване на удостоените с призови места участншш ще се

извърши на 14 февруари 2021 год. / неделя / от 09.00 ч. в зимната градина на
СУ „ Христо Ботев“ гр. Сунгурларе и ще бъде част от културната програма по повод
традициошшя празник на лозаря и винаря и деня на община Сутнурларе.

*Забележка: При невъзможност да присъстват на награждаването, участниците
заели призови места, ще получат наградите си но куриер за тяхна сметка.



Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕНА ТВОРБИТЕ:
гр. СУНГУРЛАРЕ - п. к. 8470
ОБЛАСТ БУРГАС
ул. „Георги Димитров” М.» 6

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА .ТШЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -
ОБЦП/П-ТСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС СУНГУРЛАРЕ
ЗА КОЪПСУРСА„СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

За контакт и информация:
Телефон: 05571 /55 49
0878680102 - ДИАНАГУРЕВА
Етап: оаКзипвийагеСаЗаЪх/Ъв


