
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД ДОБРИЧ 

ОБЯВЯВА 

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС  

ЗА УЧИЛИЩА С ИМЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ  

 „Уловени мигове из живота на училището“ 

 

 

Скъпи ученици, каним Ви да участвате в петото издание на 

фотоконкурса  „Уловени мигове из живота на училището“ и  да 

представите своята гледна точка към всичко, случващо се във Вашето 

училище – празници, концерти, проекти, екскурзии, учебни часове и 

междучасия. Покажете как виждате училището през Вашия обектив. След 

успешно приключилото четвърто издание на фотоконкурса, посветено на 

75-годишнината на ОУ „Христо Ботев“ – град Добрич, творбите на 

наградените участници вече са част от декора в нашето училище. 
 

РЕГЛАМЕНТ: 

1. Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи:  

- І група: 3 - 5 клас; 

- ІІ група: 6 - 8 клас. 

2. Всеки ученик може да участва с до 2 авторски снимки, 

изобразяващи моменти от  училищния живот.  

3. Всяка снимка трябва да е придружена от кратък текст - послание или 

описание на заснетото. 

4. Снимките трябва да са в цифров формат JPEG с добро качество -  

размер поне 1000 пиксела по дългата страна, най – малко 2 МВ. 

5. Допускат се само следните обработки на снимките:  

- промяна на яркост/контраст; 

- изостряне на изображението; 

- прекадриране/преоразмеряване на снимката.  

6. Критерии за оценка:  



- интерпретация на темата; 

- оригиналност на творбата; 

- яснота на посланието; 

- интересна композиция (перспективни изменения, планове в 

композицията). 

7. Срок за изпращане на творбите: 30 април 2019 година.  

8.  С изпращането на снимката и заявлението за участие в конкурса 

участниците декларират, че са запознати и приемат условията на 

конкурса. 

9.  Снимките ще бъдат оценени от жури, включващо специалисти в 

областта на изкуството и фотографията. Победителите щe бъдат 

обявени на 10 май 2019 г. във Фейсбук страницата на конкурса - 

Национален фотоконкурс за ученици „Уловени мигове из живота 

на училището“. 

10.  Награден фонд: предметни награди - по една за първо, второ и 

трето място за всяка възрастова група. Победителите ще получат 

грамоти. 

11.  Наградените снимки ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата 

на конкурса и експонирани в сградата на училището. 

 

Награждаване: до 31 май 2019 г. 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/626536580786357
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