Втори Конкурс за детска рисунка „МОЯТ ДОМ МЕЧТА“
Искам да рисувам цветна, шарена картинка за дома:
любим, мечтан, сънуван, а после да я подаря,
на когото си поискам, със любов и подпис:
„Много те обичам!“
Деница Иванова

Поради големия интерес и прекрасното настроение, което донесоха над 1600 от творбите
на ученици от цялата страна, по време на изложенията „Светът на мебелите“ и „Техномебел“ 2016,
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ реши да
организира за ВТОРИ ПЪТ КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „МОЯТ ДОМ МЕЧТА“.
Конкурсът „Моят дом мечта“ цели да създаде усет за красота, уют и топлота. Включете се и
използвайте възможността да превърнем заедно една инициатива в традиционен и ежегодно
провеждан конкурс!

Условия за участие


Тема: „Моят дом мечта“ - темата е ориентирана към представата на децата за домашен
уют, пространство, интериор и обзавеждане на дома.



Възраст на участниците:
(две възрастови групи)
1) I - IV клас
2) V - VIII клас



Размер на картините: Формат A4



Начин на изпращане – сканирана рисунка с наименование: Име и фамилия на участника
/няма да се приемат снимани с телефон или фотоапарат рисунки/

 Материали и техника на рисуване:
Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
 Изпращане на рисунките:
Творбите могат да се изпращат електронно до 07 април 2017г. на следния имейл адрес:
d.ivanova@timberchamber.com със заглавие: МОЯТ ДОМ МЕЧТА И ИМЕНА НА УЧАСТНИКА


Официалното награждаване на ще бъде на 28 април 2017г. /петък/, 12:00 часа в Интер
Експо Център

*Авторът трябва да впише в имейла следните лични данни:








**

Заглавие на рисунката
Име и фамилия
Възраст
Име на училище, клас
Адрес
Телефон
Е-mail

Всеки участник има право да участва с една творба


Подбор: Експертно жури и Екипът на БКДМП ще оцени изпратените рисунки

Критерии за оценка:
-близост до темата;
-проявена фантазия;
-оригиналност;
-съчетаване на цветовете и
-композиция
 Оповестяване на номинираните:
Резултатите ще бъдат публикувани на страницата на БКДМП: www.timberchamber.com в срок до
13 април 2016 г.

НАГРАДИ


Награди:

Възрастова категория
I - IV клас

Възрастова категория
V - VIII клас

I-ва награда: Пуф /Барбарон
II-ра награда: 3D Писалка
III-та награда: Книга – за рисуване,
оцветяване и създаване + Гваш бои

I-ва награда: Графичен Таблет за рисуване
II-ра награда: 3D Писалка
III-та награда: Книга - енциклопедия +
Водни бои

***Допълнителна награда и грамота ще получат

10 участници в конкурса номинирани от

журито.

Наградените творби и авторите им ще бъдат рекламирани и популяризирани от БКДМП.

