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І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на  

учениците,  да се стимулира техния интерес към решаване на проблемите с 

опазването и правилното използване на водата и съхраняване на 

природата- всичко това предадено със стилистиката на фотографията. 

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от VI до XII клас в 2 възрастови групи на 

всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното 

развитие от страната.  

 

Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи: 

 

І-ва възрастова група. – ученици V-VII клас 

ІІ-ра възрастова група – ученици VIII-XII клас 

 

Всяко учебно заведение, клуб, школа  може да се представи с 1 творба 

от възрастова група или с 3 сюжетно свързани фотографии/ триптих/ 

 Размер на  снимките – А4. 

 

 
   
Фотографиите и  заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на 

ЦПЛР-Бургас: www. odk –burgas.com  -  Административни услуги/  да се 

представят или изпратят на адрес: 

  

ЦПЛР -гр. Бургас 

ул. ”Райна Княгиня”№11 

8000 гр. Бургас 

 

Краен срок: 06.03.2020 г.  
 

Всяка творба задължително трябва да e придружена от следната 

информация: 

 



 трите имена на автора 

  клас 

 училище, школа, клуб  и  e-mail на организацията, която се 

представя  

 ръководител -  телефон за контакти  

 адрес за получаване на награда ( ако бъде присъдена такава) 

 

Снимки или сюжети, публикувани  или свалени от Интернет, няма да 

бъдат класирани, както и такива, участвали в други конкурси. 

Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, 

ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати. 

Фотографии, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и 

журират! 

Организаторите ще уведомят по подходящ начин  класираните автори до 

13 март 2020 г.  

Награждаването ще бъде на 19 март 2020 г. от 16,30 часа в Културен 

център „Морско казино”. 

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя. 

 

За допълнителна информация: 
 

Тел:  056/ 844 549 , 0886029209- Атанасия Петрова- организатор в ЦПЛР- Бургас  

 

 

 
 


