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Фондация „Устойчиво развитие за България“
и

Синдикатът на българските учители
със съдействието на

Руския културно-информационен център (РКИЦ) – гр.
София
организират

I-то издание
на Националния ученически конкурс за рисунка:

„Космосът и ние“
Конкурсът е част от II Международен фестивал за детско и
младежко научно-техническо творчество „От винта!“ - България
Фестивалът цели да повиши интереса на младите хора към природните и
инженерните науки, като предизвиква мечтатели и кандидати за инженери,
дизайнери, техници, математици, физици, членове на клубове по моделиране и
други ентусиасти да представят разнообразни свои виждания, изразени в
рисунки – за научни, практически, ексцентрични модели, изобретения и
изделия с иновативен характер с научно-техническа тематика – авиация,
космос, инженерен дизайн, машиностроене, роботика, и др.
Фестивалът се организира от Фонда за всестранно развитие на децата и
младежите „ОТ ВИНТА“ на Руската федерация. Фестивалът се провежда под
егидата на Министерството на промишлеността и търговията на Руската
федерация в партньорство с Московския държавен технологически университет
„Н.Е. Бауман“.
В България се организира в рамките на съвместната дейност на
Междуправителствената българо-руска комисия по икономическо и
научнотехническо сътрудничество под председателството на министъра на
промишлеността и търговията на Руската федерация Денис Мантуров и
министъра на енергетиката на Република България Теменужка Петкова.
Конкурсът за детска рисунка, посветен на темата: „Космосът и ние“ в
рамките на Втория международен фестивал за детско и младежко научнотехническо творчество „От винта!“ – България, ще бъде проведен в онлайн
формат, като всеки участник ще се включва чрез QR код, с който да влиза на
платформата с представените рисунки.
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Регламент:
В Конкурса могат да участват ученици на възраст до 18 години, живеещи
в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират в
три възрастови групи:
● I – IV клас
● V – VIII клас
● IX – XII клас
✓ Творбите да бъдат изпращани в онлайн формат.
✓ За рисунките: няма ограничения в техниките за рисуване.
✓ Стимулира се участието с няколко творби, но по-голямата бройка
работи няма да дава предимство на участника при журирането.
✓ Участието в Конкурса е индивидуално.
✓ В творбите да личи лично отношение на авторите.
Общи условия:
Препоръчително е рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите
специалисти по училища.
Творбите не се връщат. Съорганизаторите си запазват правото найдобрите творби да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се
издаде сборник, а с рисунките – календар, които да се ползват с
благотворителни цели.
Моля, обърнете внимание!
● По отношение на авторските права следва да имате предвид, че
участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба
на организаторите.
● По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид,
че те няма да бъдат връщани и могат да бъдат използвани за изложби, интернет
страници, плакати, публикации.
● С явяването за получаване на награда участниците и техните родители
се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в
публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от
страна на Организатора.
● Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като
неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в Конкурса.
● Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от
попълнен формуляр за участие, съдържащ: трите имена на участника, адрес,
както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас,
училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и
телефон, име на учителя и негов телефон, името на директора на училището,
името на учителя консултант. Декларацията от родителите.
● В случай че при предаването на творбата, кандидатът в Конкурса не
използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ
придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

3

- Информация за автора на творбата – трите имена на участника, адрес,
както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас,
училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и
телефон, име на учителя и негов телефон, името на директора на училището,
името на учителя консултант.
- Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото
декларирам своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и
използвана в различни издания за целите на Конкурса.“ Няма да бъдат
допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено
съгласие на автора.
● Организаторът на Конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен
в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.
● Организаторът на Конкурса си запазва правото да не допусне до
участие творби с неприлично съдържание.
● Организаторът на Конкурса не носи отговорност за злоупотреби на
лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
● Организаторът на Конкурса не носи отговорност за погрешни или
непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.
● Творби, които не отговарят на условията по този Регламент, няма да
участват в класирането.
Срок за изпращане на творбите:
За Първи етап – до 22 октомври 2020 г. – за Втория международен

фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество „От винта!“
– България
За Втори етап – до 20 март 2021 г. Резултатите за творбите, изпратени
след 22 октомври до тази дата, ще бъдат отчетени на 12 април 2021 г. –
Международния ден на авиацията и космонавтиката.
Адрес за изпращане на заявките:
fond.konkurs@abv.bg – във Фондация „Устойчиво развитие за България
kosmos_konkurs@abv.bg – в Синдиката на българските учители
На изпратилите заявките си участници ще им бъде изпращан QR код, с
който ще могат да влизат на платформата на „ОТ ВИНТА“ в РКИЦ и да
изпращат своите рисунки.
Награди:
Жури от специалисти ще оценява творбите.
Отличените рисунки ще бъдат експонирани в онлайн формат във Фонда
на руския Музей на космонавтиката.
Успех на всички участници!
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Национален ученически конкурс за рисунка:
„Космосът и ние“
ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
ИМЕ: ……………………………………………………….ВЪЗРАСТ:………
(собствено, бащино и фамилно име на участника)
УЧИЛИЩЕ: ......................................................................... КЛАС: ...................
УЧИТЕЛ: ...............................................................................................................
(имена на учителя консултант)
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:………… (телефон на учителя консултант)…..
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:…………..

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ
Аз, долуподписаният/-ата ..........………………………………………………..
(трите имена на родителя)
родител на………………………………………………………………….. …..,
(трите имена на детето, ученика)
заявявам своето съгласие, че:
• с участието в Конкурса, авторските права върху творбата на моето дете се
предоставят на организаторите.
• творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана на автора.
• с явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват
да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното
пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на
Организатора.
• предаденото произведение може да бъде сканирано, снимано, публикувано и
използвано в различни издания и медии, свързани с интернет страници и други
некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.
• предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат
използвани при обявяване на резултатите от конкурса.
Дата: ……………………………
Подпис:……………….
Населено място:…………………………………………………………………..

