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Конкурс
за деmска рисунка

В конкурса могат да участват деца в две възрастови категории:

3-та и 4-та група в детската градина
или предучилищна група в училище

1-ви и 2-ри клас в училище

За осма поредна година BRITANICA организира конкурс за детска рисунка за малки таланти.
Темата на конкурса тази година е „Аз и морският свят“. 

УЧАСТИЕ
Всяко дете може да участва само с една индивидуална авторска рисунка, на която да изобра-
зи своята представа за морския свят и ако желае – и себе си сред обитателите на морето и 
океана. В рисунката си може да представи и темата за опазването на световния океан – за 
отговорността, която всички ние носим, и за начините, по които можем да се погрижим за 
водната шир и нейните обитатели.

Рисунката трябва да бъде на лист с формат А4 (или лист от стандартен блок или скицник), 
допуска се и формат А3.
Няма ограничения относно материалите, инструментите и техниката на рисуване.

morski-svyat.britanica-edu.org
Всички условия за участие в конкурса можете да видите в сайта

Изпращане на рисунките
� по пощата на адрес: София 1000, ул. „Шести септември“ № 7, ет. 1, за BRITANICA
� можете да занесете рисунката в удобен за Вас филиал на BRITANICA в София, Пловдив, 
Варна или Бургас 
� можете да изпратите рисунката в дигитален формат (снимана с телефон или фотоапарат 
или сканирана с високо качество) на имейл: britanica.konkurs@gmail.com

Рисунки се приемат от 7 септември до 1 ноември 2022 г.
Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не 
участват в конкурса.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА*
На гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл) напишете с печатни букви:
� име на рисунката;
� три имена на детето;
� пълно име на учебното заведение;
� населено място.

Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събира-
не, използване, обработване и съхранение на лични данни, която може да бъде изтеглена от 
сайта на конкурса: morski-svyat.britanica-edu.org

Декларацията трябва да се залепи с лепило или да се прикачи с телбод към гърба на рисунката 
(при изпращане по пощата), или да се изпрати като прикачен файл в имейла (при изпращане 
онлайн).
* Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за учас-
тие в конкурса.
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Творбите на децата ще бъдат оценявани 
от тричленно жури, в чийто състав влизат 
представители на BRITANICA 
и партньори на конкурса.
Победителите ще бъдат обявени 
през месец декември 2022 г.

Наградите ще бъдат изпратени на побе-
дителите по пощата или ще им бъдат 
връчени лично във филиала на BRITANICA, 
в който са били предадени творбите им.
Двайсетте най-добри рисунки в двете 
категории ще бъдат представени във 
виртуална изложба в сайта на конкурса.

Пълните условия за участие в конкурса и политиката за защита 
на личните данни можете да видите тук: 

morski-svyat.britanica-edu.org

ЖУРИРАНЕ НАГРАЖДАВАНЕ
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НАГРАДИ

Децата, класирани от 4-то до 20-о място в двете възрастови категории, ще получат поощри-
телни награди: грамота за участие и предметни награди от BRITANICA, Akasha Surf School, 

The Purple Cow и Erich Krause.

3-mа и 4-mа група в деmскаmа градина
или предучилищна група в училище

1-ви и 2-ри клас в училище

-1-

-2-

-3-

Годишен курс 
по английски език 

в BRITANICA

Летен курс 
по английски език 

в BRITANICA

Книга 
на английски 

език, осигурена 
от BRITANICA

Годишен курс 
по английски език 

в BRITANICA

Летен курс 
по английски език 

в BRITANICA

Книга 
на английски 

език, осигурена 
от BRITANICA

Обучение по сърф 
в Akasha Surf School – 2 часа, 

и детскo пончо за сърф

Обучение по сърф 
в Akasha Surf School – 2 часа, 

и детскo пончо за сърф

Обучение  по сърф 
в Akasha Surf School – 1 час, 

и шапка

Обучение по сърф 
в Akasha Surf School – 1 час, 

и шапка

Обучение по сърф 
в Akasha Surf School – 1 час, 

и книга с воден герой

Обучение по сърф 
в Akasha Surf School – 1 час, 

и книга с воден герой

„Светът на животните“ – 
образователна игра

от Thinkle Stars
Цветни моливи, 

скицник и пластилин
от Erich Krause

Цветни моливи, 
скицник и пластилин

от Erich Krause

Цветни моливи, 
скицник и пластилин

от Erich Krause

Цветни моливи, 
скицник и пластилин

от Erich Krause

Цветни моливи, 
скицник и пластилин

от Erich Krause

Цветни моливи, 
скицник и пластилин

от Erich Krause

„Пиратско съкровище“ – 
състезателна игра

от Thinkle Stars

„Крачун и Малчо“ – 
образователна 

математическа игра
от Thinkle Stars

„Младият оцеляващ“ – 
образователна игра от 

поредицата „Лаборатория 
на лудия учен“ от The Purple Cow

„Оптични илюзии“ – 
образователна игра от 

поредицата „Лаборатория на 
лудия учен“ от The Purple Cow

-1-

-2-

-3-
„Държави, знамена и други“ – 

образователна игра от 
поредицата „Гледай си 

работата“ от The Purple Cow


