МАРТЕНИЧКИ ЩЕ РАЗДАВАМЕ,
НА УСМИВКИ СЕ НАДЯВАМЕ!
Община Созопол и МКБППМН организират
конкурс за изработка на рисунки, мартенички и мартенски пана
на тема: „Баба Марта ранобудна сплита мартеница чудна“
Идеята на конкурса е да се запознаят децата с един от най-обичаните
български празници "Баба Марта" и със символиката на мартениците –
традиция за изработването и подаряването на мартеници, съхранена през
вековете.
Организатор: Община Созопол и МКБППМН. Конкурсът се
реализира под патронажа на г-н Тихомир Янакиев – кмет на община
Созопол.
Регламент
Участници: В конкурса имат право да участват деца/ученици
индивидуално и в екипи от Детски градини и училища на общината.
Участниците ще бъдат разделени в четири възрастови групи:
1 група – деца от 3 г. до 7 г.;
2 група – деца от 8 г. до 13 г.;
3 група – деца от 14 г. до 18 г.;
В три категории:
• изработка на рисунка;
• изработка на мартенички;
• изработка на мартенски пана.
Тематичен обхват: Баба Марта.
Материали и техники: По избор.
Условия за участие: Всяка рисунка, пано или мартеница следва да
бъде оригинална авторска творба.
Форматът за рисунките е по избор: максимум 50х60 см. Техниката е
свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др. Всеки участник може
да представи само една творба.
Мартениците трябва да са прикрепени (аранжирани) на картон.
На гърба на всяка рисунка, пано или мартеница задължително трябва
да бъдат изписани четливо:

•
•
•
•
•

имената на участника;
точен адрес;
възраст;
координати на училището и учителят;
телефон и e-mail адрес за връзка.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират,
записват и разпространяват безвъзмездно получените творби на
участниците, за да усмихнат повече жители на Община Созопол.
При желание от Ваша страна може да документирате работния процес
и да изпратите снимките на електронен адрес: m.naydenova@sozopol.bg
Снимките ще бъдат използвани за изготвяне на презентация.
Срок за изпращане на творбите: най-късно до 22 февруари 2021
година
Рисунките, мартениците и паната следва да бъдат изпратени на адрес:
гр. Созопол,
пл.“Хан Крум“ 2
Община Созопол
получател: Яна Сотирова – стая 9
Мария Вълчева – стая 10
за конкурса „Баба Марта ранобудна сплита мартеница чудна“
Изложбата на изработените творби ще бъде позиционирана от
24.02.2021 г. до 27.02.2021г. в Етнографски музей – гр. Созопол.
Всеки гражданин може да я разгледа и да се наслади на изкусните
творби, изработени от сръчните ръце на нашите деца, от 08:30 до
12:45ч. и от 13:30 до 17:15 ч.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26.02.2021 г. в сайта на
Общината – www.sozopol.bg .
Критерии за оценяване:
• Съответствие с темата;
• Оригиналност на творбата;
• Яснота на посланието;
• Новаторски подход;
• Композиция;
• Цветова хармония.

Оценяване на творбите: Оценяването на творбите ще се извърши от
жури, съставено от представители на инициаторите на конкурса, художници
и творци на изкуството.
Награден фонд: Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени
на 27.02.2021 г. в 11:00 часа в Етнографски музей -Созопол.
Всички участници ще получат поощрителни награди.
За въпроси и повече информация: Мария Вълчева тел. 0550 /2 57 13
Яна Сотирова тел. 0550 / 2 57 12

