
 

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 

Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

 на малолетните и непълнолетните в навечерието на най-чакания от децата празник - 

Коледа,  организира 

Конкурс за коледна картичка или рисунка на тема: 

„КОЛЕДНА МАГИЯ” 

Конкурсът има за цел да провокира творческото въображение на децата и  

младежите и да поощри смислените им занимания в условията на епидемиологичните 

ограничения. 

Изисквания за изработване на коледна картичка: 

          1.  Картичките да бъдат изработени от лист сгънат на две,  А4; 

          2.  Да имат интересен и оригинален дизайн; 

     3. Може да бъдат изработена с материали и техники по избор /декупаж,  

         квилинг,  апликация/ и други техники на декоративното изкуство; 

Изисквания за изработване на коледна рисунка: 

1. Без ограничение на използваните техники и материали – акварел,  

     темпера,   маслени  бои. Формат на рисунките – А 4 или А 3; 

Възрастови групи: 

Първа група – от І до ІV клас; 

Втора група – от V  до VII клас; 

Трета група – от VIII до XII клас; 

До участие се допускат само авторски рисунки и лично изработени картички. 

Конкурсът е индивидуален. Желаещите могат да участват с 1 рисунка или 1 картичка.  

На гърба на всяка рисунка да се изпишат трите имена, клас, училище, телефон за 

връзка и предадени в плик с надпис „За конкурса Коледна магия”. 

За картичките данните на участника да бъдат написани на отделен лист към нея. 

Най-добрите от тях ще бъдат изпращани от името на община Първомай като поздравления за 

Коледните и новогодишни празници. 



 

 

Крайният срок за представяне на творбите е 16,30 часа на 11 декември 2020 година 

/включително/  в сградата на Община Първомай – eтаж 1 деловодство /фронт офис/. 

За допълнителна информация 0882550559 - секретар на МКБППМН  Мария Кьосева 

 

Награждаване: 

Предметни награди и грамоти ще бъдат връчени за 1, 2 и 3 място във всяка  

възрастова група за коледна картичка и коледна рисунка. 

В дните преди Коледа, най-оригиналните картички и рисунки ще бъдат подредени на 

изложба във фоайето на Общината. 

Организаторите ще съобщят по телефона на отличените участници в конкурса. 

Имената на наградените участници ще бъдат публикувани на  

сайта на Община Първомай. 

 

Деца, развихрете въображението си,  

забавлявайте се и участвайте! 

 

 

 

 


