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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”-ГР. РУСЕ 
Асоциирано към ЮНЕСКО, 

член на „Европейска мрежа от училища, утвърждаващи здраве” 
тел.: (082) 87 45 86, ул.”Александровска” №95,  

E-mail:ou_paisii@abv.bg 
 

 
 

   

 

 

 

 
 

Конкурсът е насочен към творческите изяви на учениците от цялата страна на възраст от 7 до 18 години. 

Той е част от мероприятията, посветени на патронния празник на Основно училище „Отец Паисий” – гр. Русе. 

Темата е с широки възможности за интерпретация. 

Произведенията ще бъдат разглеждани в две категории: 

 РИСУНКА 

 СНИМКА 
 

Изисквания за категория РИСУНКА: формат 35/50, без паспарту. Техниките и материалите са по избор. 

На гърба на всяка творба в категория РИСУНКА е необходимо да има следната информация: 

- трите имена и години на участника; 

- име на учебното заведение/школа и клас на участника; 

- пощенски адрес на учебното заведение/школа, e-mail и телефон;  

- име и фамилия на преподавателя, e-mail и телефон. 

Всеки участник в категория РИСУНКА е необходимо да попълни декларация за информирано 

съгласие по образец и да я изпрати сканирана на следния e-mail: miga@otetzpaisii.com в срок до 5 ноември 

2021 година. Декларациите могат да бъдат открити на сайта на конкурса: 

https://sites.google.com/otetzpaisii.com/da-ulovish-miga-ruse-2021/home. 

Срокът за получаване на творбите в категория РИСУНКА е 5 ноември 2021 година на адрес: 
гр. Русе 7002, ул. „Александровска”  № 95 

ОУ „Отец Паисий”, за конкурса „Да уловиш мига” 

 

Изисквания за категория СНИМКА: размер на снимките: 150-300 dpi/inch.  

Снимките се изпращат само в електронен вариант на следния e-mail: miga@otetzpaisii.com в срок до 5 

ноември 2021 година. 

За всяка творба в категория СНИМКА, изпратена по e-mail, е необходимо да бъде придружена със 

следната информация:  

- трите имена и години на участника; 

- име на учебното заведение/школа и клас на участника; 

- пощенски адрес на учебното заведение/школа, e-mail и телефон;  

- име и фамилия на преподавателя, e-mail и телефон; 

Всеки участник в категория СНИМКА е необходимо да попълни декларация за информирано съгласие 

по образец и да я изпрати сканирана на следния e-mail: miga@otetzpaisii.com в срок до 5 ноември 2021 година. 

Декларациите могат да бъдат открити на сайта на конкурса:  
https://sites.google.com/otetzpaisii.com/da-ulovish-miga-ruse-2021/home 

 

Класирането на участниците ще бъде публикувано на 21 ноември 2021 г. на сайта на конкурса: 
https://sites.google.com/otetzpaisii.com/da-ulovish-miga-ruse-2021/home 

 

Награждаване:  

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда за всяка категория отделно. 

Ще се присъди и награда за цялостно представяне на школа/учебно заведение. 

Наградите ще бъдат изпратени по пощата до посочения адрес на учебното заведение/школа. 

Произведенията няма да се връщат. 

За контакти:  Румяна Радева,  моб. тел.: 0888404410, miga@otetzpaisii.com 
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