ОУ „Христо Ботев” с.Самуилово
с подкрепата на
Детски комплекс град Сливен
организира за четвърта поредна година
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„Щърко шарен, добре си ни дошъл”

– Щърко, щърко дългокрак
ти при нас пристигна пак.
Но какво ни носиш тук
от далечен топъл юг?
– Нося слънце и цветя
и Ви водя пролетта.
С идването на един от най-красивите сезони – пролетта, щъркелите се
завръщат в своите гнезда. Най-голямата естествена колония щъркели по традиция
се събира в сливенското село Самуилово. Те гнездят в парка върху 700 годишни
дървета. Изключително обичана птица, позната ни с бодрото тракане с клюн,
идващо откъм покрива на църквата или по вековните дървета.

Очакваме да пресътворите в своите творби обичания от всички
бял щъркел.

Раздели :
1.
1.1.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изящно изкуство – техника без ограничения, формат до 35/50
първа група – I ÷ II клас;
втора група – III ÷ IV клас;
трета група – V ÷ VI клас;
четвърта група – VII ÷ VIII клас.

1.2.

Приложно изкуство – техника и формат без ограничение
първа възрастова група – I ÷ IV клас;
втора възрастова група – V ÷ VIII клас.

1.3.

Изработване лого на конкурса – техника и формат без ограничение
възрастова група – V ÷ VIII клас.

Изпратените творби за конкурсите са индивидуални и трябва да носят
следната информация:





заглавие;
трите имена на участника и ръководителя му;
училище, читалище, клуб;
тoчен адрес, телефон и e-mail за връзка.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ ДО 05.04.2016 г.
НА АДРЕС: с.Самуилово, ул ,,Самуил” №64, ОУ,,Христо Ботев”
ръководител – Славея Иванова, сл.тел: 04519/2311
или
гр. Сливен 8800, Детски комплекс, ул. „П. Славейков” № 8, ПК 89
за конкурса „Щърко шарен, добре си ни дошъл“, Живка Георгиева GSM: 0887189408
Обявяване на резултатите: до 18.04.2016 г. на сайта на ОУ „Христо Ботев” с.
Самуилово: http://samyilovo-school.webnode.com/ или на фейсбук страницата
„Щърко шарен, добре си ни дошъл“
Предоставените творби не се връщат.
Организаторите си запазват правото да използват творбите за обогатяване и на
други места – изложби, уеб пространство, медии за целите на конкурса, като цитират
името на автора, творбата и запазват авторските права.
Изложбата и награждаването ще бъдат в Природозащитен туристически център –
Сливен на 26.04.2016 г.
Успех!

