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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

"ЛАЗАРКА МОМА ГИЗДАВА"
16 април 2021 г.
Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и
развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните
умения в областта на народното приложно изкуство.
РЕГЛАМЕНТ
В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, разделени в три групи:
Първа група – от І до ІV клас.;
Втора група - от V до VІІ клас.
Трета група – от VIII до XII клас.
I. ПРИЛОЖНИ И ОБРЕДНИ ПРЕДМЕТИ:
- кукли "Лазарки" - плоски и обемни (върху дървена, телена, картонена, глинена, мека конструкция) с
височина не по-малка от 20 см;
- лазарски носии, накити, кърпи, кошници;
- обредни хлябове и обредни кърпи за тях;
- пана (техники на изпълнение - тестяна пластика, керамика, тъкане, апликация, шиене и бродерия,
дърворезба и др.)
II. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:
Всеки участник изпраща не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35х50
см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои,
пастели, графика, молив, туш, колаж.
Всяка творба трябва да съдържа следната информация: наименование на творбата и кратко
описание за нейното предназначение /отнася се за приложните и обредни предмети/; трите имена на
автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, email.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „Лазарка мома гиздава” ще
бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с
Вътрешните правила на Национален дворец на децата.
Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено
на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. Александър Стамболийски 191 или на електронен
адрес: npc.bg@abv.bg
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Националния дворец на
децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Крайният срок за получаване на творбите – 16.03.2021 г. на адрес:
гр. София 1309, бул. Ал. Стамболийски 191, Национален дворец на децата, ст. 201
Церемонията по награждаването на отличените участници и официалното
откриване на изложбата ще се състоят на 16.04.2021 г. от 11.00 часа в Националния дворец на
децата.
Изпратените конкурсни експонати и рисунки не се връщат. Остават за съхранение в
музейната етнографска сбирка на Националния дворец на децата /НДД/, за да бъдат изложени с
учебни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.
Наградите се получават в деня на откриването на изложбата или до 3 месеца от тази дата,
след което остават в наградния фонд на НДД.
За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 201; 02 929 28 95, 02 929 13 61

