Конкурс за детска рисунка – 2018
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Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла

Правилник за участие в Конкурс за детска рисунка – 2018
на Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла

I. ИСТОРИЯТА ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ
„Историята през детските очи 2018“е културна инициатива на Общински културен
институт /музей/ - гр. Бяла, обл. Варна.
Инициативата се състои от две културни събития: „Конкурс за детска рисунка“ и
обучение по грънчарство за деца „Аз-грънчар“.
Целта на културната инициатива „Историята през детските очи“ е да насърчи децата
да изследват и опознаят културното наследство на своята страна, за да могат да
оценят неговото значение и да развият мотивация да го опазват в бъдеще.
II. КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
1. Организатор
Общинският културен институт /музей/ - гр. Бяла, обл. Варна има удоволствието да
покани деца на възраст между 7 и 14 години да участват в Конкурса в съответствие с
този Правилник.
2. Тема на Конкурса
Темата на Конкурса за детска рисунка за 2018 г. е „Античната крепост на нос Свети
Атанас“. Рисунките, които не кореспондират на темата на Конкурса, няма да бъдат
допуснати до участие.
3. Общи правила за участие
1. Възраст: от 7 до 14 годишна възраст.
2. Технически изисквания:
рисунката трябва да е направена на ръка;
няма конкретни ограничения за материалите използвани при създаването
на рисунката (моливи / акварели / пастели и др.);
формат: A4, A3, A2.
4. Специфични правила за участие
Децата, които желаят да вземат участие в конкурса, могат да представят само една
(1) лично създадена рисунка. Само индивидуални участия са разрешени.
Конкурсът започва в деня на публикуването на Поканата за участие и настоящия
Правилник на www.museumbyala.com, който е 1 май 2018 г., а крайният срок за
подаване на рисунките е 24 май 2018 г. Рисунките, получени след крайния срок,
няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.
стр. 1 от 3

Правилник за участие в Конкурс за детска рисунка – 2018
на Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла

Обратната страна (гърба) на всяка рисунка трябва да съдържа следната
информация:
• собствено и фамилно име на детето;
• дата на раждане на детето;
• подробен адрес (включително номер на къща или апартамент, улица,
пощенски код и град, област държава);
• собствено (и) и фамилно (и) име (а) и телефонен номер на родител на детето
или друг законен настойник на детето;
• имейл адрес (по избор).
Рисунките, които не съдържат цялата необходима информация, посочена по-горе,
няма да бъдат допуснати до участие.
Рисунките могат да бъдат предавани лично или изпращани по пощата на адрес:
Културен център – гр. Бяла
ул. „Андрей Премянов“ №14
гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, п.к. 9101
Република България
5. Жури и селекция на победителите
Изборът на победителите в конкурса ще се определи чрез гласуване във Facebook на
страницата на Античната крепост на нос Свети Атанас. Гласуването ще се проведе в
периода от 25 до 30 май 2018 г. Харесванията след 30 май 2018 г. няма да бъдат
взети под внимание.
Жури, състоящо се от трима членове, ще бъде избрано сред служителите на
Общинския културен институт /музей/ - гр. Бяла, което ще оцени резултатите от
гласуването. Решението на журито ще бъде окончателно и безспорно.
Победителите ще бъдат обявени до 17:00 часа на 31 май 2018 г. на страницата на
Античната крепост на нос Свети Атанас във Facebook и на www.museumbyala.com.
6. Награди
Авторите на трите най-харесани рисунки ще бъдат наградени с Ваучер за
едногодишен (12 месеца) абонамент за сп. National Geographic KIDS България.
Награждаването ще се проведе на 1 юни 2018 г. от 17:00 часа на Античната
крепост на нос Свети Атанас в гр. Бяла.
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II. ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Участието в конкурса е безплатно и доброволно.
Всеки участник изрично признава и се съгласява, че:
1. изпратената за участие в Конкурса рисунка е създадена лично;
2. в и със своята рисунка не е нарушил права на трето лице, по-специално
всички права върху интелектуална собственост и / или авторски права;
3. няма да предоставя на трето лице никакви права във връзка с неговата /
нейната рисунка, подадена за участие в Конкурса;
4. никакви разходи във връзка със създаването на рисунката и подаването й за
участие в Конкурса няма да му бъдат възстановени от Общинския културен
институт /музей/ - гр. Бяла.
Всеки участник се съгласява да прехвърли без допълнително заплащане на
Общинския културен институт /музей/ - гр. Бяла, обл. Варна, собствеността и
всичките му права върху рисунката, подадена за участие в Конкурса. Прехвърлянето
става изключително, без никакви териториални или времеви ограничения, във
всички форми на експлоатация, като: копиране; печат; разпространение; издателска
дейност; модифициране; промяна; продажба; записване; прехвърляне; съхраняване
под каквато и да е форма на съхранение; използване в публични презентации и /
или изложби; показване; и лицензиране, всичко това по какъвто и да е начин и във
всяка форма и формат.
Общинският културен институт /музей/ - гр. Бяла, обл. Варна ще има право
единствено да се разпорежда с всички права, свързани с рисунката на всеки
участник и участника се съгласява да не претендира друго.
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