ОБЩИНА „ТУНДЖА"
ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА
ДЕЙНОСТ „ТУНДЖА", СЕЛО КАБИЛЕ

СТАТУТ
ЗА
КОНКУРС ЗА ХУДОЖНИЦИ, ЛИТЕРАТОРИ И ФОТОГРАФИ
1. ОСНОВНА ЦЕЛ
По повод 35-тата годишнина на община „Тунджа“ и във връзка с Деня на
общината - 22 април - Международен ден на земята, се обявява конкурс за
художници, литератори и фотографи.
Основната цел е да се популяризират, поощряват и развиват заложбите и
интересите на децата, учениците и младежите от община „Тунджа“ към
литературата, изобразителното изкуство и фотографията, да се възпитава и
укрепва родолюбивото чувство на младото поколение към родния край.
2. РЕГЛАМЕНТ
Конкурсът е в следните категории: литература, изобразително изкуство и
фотография.
Темата на конкурса е „Красива си земя, тунджанска".
3. ЖАНРОВЕ И ТЕХНИКА
➢ в категория „Литература“- приказка, разказ, есе, стихотворение.
➢ в категория „Изобразително изкуство“- свободна техника, без ограничения в
избора на материали: акварел, пастел, темпера, графика, маслени бои,
акрилни бои и др.
➢ в категория „Фотография“- природа, традиции, ежедневие, празници и др./
4. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
➢ За литература
Първа група - от 7 до 11 години
Втора група - от 11 до 18 години
Трета група - над 18 години

➢ За изобразително изкуство
Първа група – от 4 до 7 години
Втора група – от 7 до 10 години
Трета група – от 11 до 19 години
➢ За фотография
Без ограничения във възрастта
5. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Кандидатите могат да участват и в трите категории с по един продукт - рисунка,
литературна творба и фотография, специално подготвени за конкурса.
Формат на картините – 21/ 30 см и 35/ 50 см (по избор)
Обем на литературните творби - до 3 страници (100 машинописни реда)
Формат на фотографията – файл на електронен носител или на имейл
tundzha35@abv.bg, формат JPEG, максимален размер на допустимия файл е 20
МВ, препоръчителен размер за оптимална визуализация е 1920 рх по дългата
страна.
Конкурсните работи трябва да бъдат придружени с информация за автора –
трите имена, възраст, телефон за връзка, организация – детска градина, училище,
читалище, школа и др. и информация за ръководител, ако е приложимо.
Конкурсните работи не подлежат на връщане.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15 април 2022 г. в рамките на
Общинския празник „Водим бъдещето за ръка“ в с. Козарево, община „Тунджа“,
област Ямбол. Награждаването ще се проведе допълнително.
Победителите ще бъдат определени от жури, което ще включва писатели,
художници и фотографи.
Краен срок за представяне на конкурсните материали – 04 АПРИЛ 2022 г.
Важи пощенското клеймо от датата на изпращане.
Творбите за конкурса се представят на адрес: 8600, гр. Ямбол, пл. „Освобождение"
№ 1, Общинска администрация „Тунджа".
Лица за контакти:
Диана Иванова - етаж 3, стая 318, тел. 0898549105
Татяна Стоянова - етаж 3, стая 316, тел. 0884470442
Добринка Ангелова - етаж 4, стая 411, тел. 0885019052
или на адрес: 8629, с. Кабиле, община „Тунджа", ОЦИИД „Тунджа",

ул. „Спартак" № 12 Смиляна Любомирова, тел: 0884 301 303

