
 
 

 

 

ПОКАНА – Институтът по океанология – БАН кани децата от възрастова група 5 – 7 години 

да участват в конкурс за детска рисунка на тема „КРИСТАЛНО ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ“ 

 

 

До Директорите 

           на Детски градини 

          към Община Варна 

 
Уважаеми Госпожо/Господин Директор, 

 
В рамките на проект SEARCH, Институтът по океанология – БАН с огромно удоволствие, 

любов и респект кани децата от възрастова група 5-7 години да участват в конкурс за детска 

рисунка на тема „КРИСТАЛНО ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ“. 

Условия на конкурса: 

1. в конкурса може да участва всяко дете на възраст от 5 до 7 години, което обича да 

рисува; 

2. от една детска градина да бъдат излъчени до 5 рисунки;  

3. краен срок за изпращане на рисунките до 15 септември 2022 г.; 

4. всяка рисунка трябва да е придружена с име на автора и име на детската градина; 

5. адрес за изпращане на рисунките: гр. Варна, 9000, ул. Първи май №40, п.к.152, ИО–БАН. 



 
 

 

Всяка участваща в конкурса рисунка ще бъде включена в онлайн видеоизложба, която ще 

бъде излъчена на 29.09.2022 г. в сайта на ИО-БАН – www.io-bas.bg, както и във facebook страницата 

и YouTube канала на Института по океанология – БАН.  

Жури ще определи първите три награди, а за всички участници, изпратили рисунки за 

участие в конкурса са предвидени поощрителни награди и индивидуален сертификат за участие. 

Сертификат за участие в проект SEARCH, дейност „Конкурс за детска рисунка” получава и 

детската градина, номинирала и изпратила рисунки до ИО-БАН. 

Церемонията за награждаване на победителите в конкурса за детска рисунка “КРИСТАЛНО 
ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ”, в рамките на проект SEARCH, Европейска нощ на ученитеʼ 2022 – Варна ще се 
състои на 30.09.2022 г. във ФКЦ-Варна. Ако бъдат въведени ограничителни мерки, поради COVID-
19 ситуацията, наградите ще бъдат доставени до всички участници или лично или с куриер. 
 

Допълнителни условия за участие в конкурса: 

Участникът се съгласява рисунките да се използват за рекламни материали на Проект 

SEARCH. 

Участникът се съгласява при класирането да бъде обявено името му и името на детската 

градина, която посещава. 

Участникът се съгласява рисунката му да се разпространява сред неограничен кръг от хора. 

Авторското право върху рисунките принадлежи на Проект SEARCH. 

Участникът и автор на рисунката си запазва всички неотчуждими авторски права. 

 

 

БЕЗ ВАС – НАЙ-МАЛКИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ – НОЩТА НЯМА ДА Е ИСТИНСКА! 

ЩЕ ВИ БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА!!! 

 

http://www.io-bas.bg/
https://www.facebook.com/Institute-of-Oceanology-Bulgarian-Academy-of-Sciences-1734599666834341/
https://www.youtube.com/channel/UC4_Aigt3bYcKgTm6jr1iK1A

