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КОНКУРС „СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН“

Конкурсът е посветен на светлия християнски празник Великден и е организиран от

клубовете: „Българският език – богат и изразителен“, „Творческа работилница“ и

„Икофен“ при Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново по

проект „Професионалното образование – традиция и нови възможности“.

Конкурсът е в 4 раздела:

-написване на литературна творба /разказ/есе/стихотворение/

-рисунка

-компютърна рисунка

-най-пъстро великденско яйце / яйцата, материалите за боядисване, украса и изписване са

осигурени от организатора на събитието/

Участие могат да вземат:

-ученици от VII до XII клас на общинските училища в гр. Дряново, гр. Трявна и гр. Плачковци в

две възрастови групи:

-VII -IX клас

-X -XII клас

Общи условия:

Компетентно жури ще оценява всички материали по следните критерии:

-степен на съответствие на заданието

-художествена стойност

-техническо изпълнение /за компютърна рисунка/ и художествено изпълнение /за великденско

яйце/

ПГИ «Рачо Стоянов» - Дряново кани ученици, родители и общественост да посетят

празничното събитие за Великден на 27.04.2021 г. от 14.30 ч. в двора на училището. /при

спазване на всички противоепидемични мерки/.

Специално за празника:

1.Ученици от клуб „Кетъринг“ по проект „Професионалното образование – традиция и нови 

възможности“ ще представят празнична  великденска трапеза. 

2. Клуб „Спортa е здраве“ ще  проведе турнир по волейбол и народна топка, смесени отбори 

поотделно във възрастовите групи: VII -IX клас и X -XII клас.

3. Музикална програма.

4. Тържествено награждаване на победителите  от конкурса с грамоти и  материални награди за  

I-во,  II-ро и  III-то място във всеки от разделите и във всяка възрастова група. 

5. Осигурени са великденски козунаци за всички участници.

Великден е празник на надеждите, на победата на доброто над злото, на пробуждането на

природата и всички нас за нов живот, за красотата във вярата и любовта. За всички хора са

нашите послания за здраве, красота, уют и да не забравяме малките ценни неща в живота,

които топлят сърцата ни!
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Регламент за участие в конкурса по раздели:

Конкурсните творби се оценяват поотделно за всяка възрастова група и  трябва да 

съдържат следната информация:

• Трите имена на участника

• Възрастова група, клас, училище 

• Адрес, електронна поща и телефон

• Декларация за информирано съгласие от родител (Изтеглете я от прикачения файл)

- за литературните творби:

• Конкурсът е индивидуален;

• Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема и на препоръчания жанр;

• Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен

носител;

• Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 2 машинописни

страници, формат А4, едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може

да участва само с една творба. 

• Стихотворенията, разказите, есетата, компютърните рисунки да се изпращат на 

електронната поща на ПГИ „Рачо Стоянов“ pgi_dryanovо@abv.bg/за конкурса/

- за рисунка:

• Жанров обхват – по избор

• Материали и техника – по избор

• Формат на творбата А4 /картон/

• Рисунките да се предават на място в канцеларията ПГИ „Рачо Стоянов“

- за компютърна рисунка:

• За участие в конкурса се приемат индивидуални творби - рисунки с формат JPEG, един 

брой на участник;

• Рисунките се изработват в програма по избор (Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft

Paint, Adobe Illustrator и др.);

• Рисунките да бъдат изпратени по електронната поща на aдрес: pgi_dryanovo@abv.bg  

като прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участника, 

а в самото писмо изписани – име и фамилия на участника, възраст, училище, ръководител, 

адрес, електронна поща, телефон за връзка ;

• Няма да бъдат оценявани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са

публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител;

Краен срок за предаване: 22 април /четвъртък/  2021 година 

– за най-красиво великденско яйце:

• Изпълнението е  на място на 27 април /вторник/ 2021 г. в двора на училището

/ яйцата, материалите за боядисване, украса и изписване са осигурени от организатора на 

събитието/



ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие

Долуподписаният/ата

............................................................................................................................. ...

/име, презиме, фамилия на декларатора/

родител/настойник/попечител на

............................................................................................................................. ...

……………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия на детето, училище,клас/

Основна информация за родителя/настойника/попечителя:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон:…………………………………………………………………………

Email:……..............................................................................................................

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното:

1. Детето ми да вземе участие в конкурс „Светлината на Великден“;

2. Направените  снимки и видеоклипове от участието в конкурса да бъдат

публикувани във Фейсбук страницата на ПГИ “Рачо Стоянов“;

3. Представените снимки и видеоклипове да бъдат използвани от Организаторите

във връзка с изпълнението на целите на конкурса;

4. Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват с детето на

предоставен от мен телефон за контакт.

Събраната информация ще бъде използвана единствено и само за целите на 

конкурса „СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН“

Гр.…………………………                                                                          ДЕКЛАРАТОР:…………………..

Дата:………………………
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