
 

 

Конкурс за училищна рисунка 

 
Обединени деца – от ромски и неромски произход 

 

 
 

Дай пет! Пет неща, по които си приличаме 

 
Крайният срок за изпращане на рисунка за конкурса е 16 февруари 2016 г. 

 
Каним ви да вземете участие в конкурса за рисунка за деца на възраст от 7 до 10 

години, организиран от Европейската комисия.  Целта на конкурса е да насърчи 

децата, учителите и родителите да помислят за това, което споделяме и което ни 

позволява да живеем заедно в едно приобщаващо общество с прослойки от смесен 

произход. 

 

Спечелете до 1000 евро във ваучери за книги и художествени материали за вашето 

училище! 

 

За да участвате, работете в група и създайте рисунка, която представя темата по-горе. 

Покажете чрез рисунката идеите си за петте неща, по които си приличаме, независимо 

от това дали сме с ромски или друг произход. 

 

 Първа награда:  1000 EUR 

 Втора награда:   500 EUR 

 Трета награда:   250 EUR 

 

Желаем ви късмет и приятни емоции! 



 

 

 

Правила 
 

 

Член 1 – Представяне 

 

1.1. Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия 

организира конкурс за рисунка на следната тема: 

Всички деца заедно — от ромски и неромски произход 

Дай пет! Пет неща, по които си приличаме 

 

Целта е да се накарат децата, учителите и родителите да помислят за това, 

което ни сближава и ни позволява да живеем заедно в едно приобщаващо 

общество с прослойки от смесен произход. 

 

Член 2 – Участници 

 

2.1. В конкурса за рисунка могат да вземат участие деца на възраст от 7 до 10 г. от 

началните училища от всички държави на ЕС. Рисунките трябва да са резултат 

на колективна работа в малки групи (от 3 до 5 деца), подкрепяни от техните 

учители. Участващите училища се насърчават да формират групи от деца, 

включващи деца от ромски и неромски произход. Разнообразието на групата ще 

бъде взето под внимание при оценяването на рисунките. 

 

Член 3 – Изисквания към художествените творби 

 

3.1. Рисунките трябва да отразяват темата на конкурса, посочена в член 1. 

 

3.2. Рисунките може да са нарисувани с молив, химикал или бои; да са цветни или 

черно-бели. 

 

3.3. Рисунките трябва да са във формат А4 или А3. 

 

3.4.  Всяка рисунка трябва да се изпрати заедно с конкурсния въпросник, попълнен 

от учителя и да съдържа следната информация: 

 

- Заглавие на рисунката; 

- Кратко резюме за това, какво е изобразено на рисунката (10 думи); 

- Името (имената), възрастта и пола на младия участник(ци);  

- Името и адреса на училището и името на учителя–отговорник; 

- Информация за броя на децата от ромски и не-ромски произход в 

конкурсната група.  

 

Рисунки, които не са придружени от попълнен въпросник, няма да 

продължат към етапите за оценяване. 

 

Участниците трябва да предоставят допълнителна информация за начина на 

провеждане на конкурса в училището им – тази информация ще се разглеждат 

единствено в третия етап от избора на тримата общи победители: 

 



 

 

 

 

- описание на дейностите, в които децата са участвали при създаването на 

рисунката си; 

- цитати от децата за тяхното участие; 

- снимки и видеоклипове, свързани с участието на училището в конкурса. 

 

3.5. Рисунки, които показват предубеденост или по някакъв начин 

дискриминационно съдържание, ще бъдат изключени от конкурса. 

 

Член 4 – Прехвърляне на авторското право 

 

4.1. Всяка рисунка трябва да бъде изпратена заедно с формуляр за прехвърляне на 

авторското право.  

 

4.2. При изпращането на рисунките училищата трябва да потвърдят, че 

рисунката(ите) са дело на групата-участник/групите-участнички и че авторското 

право не е нарушено.  

 

Член 5 – Изпращане  

 

5.1. Всяко училище може да изпрати до пет рисунки/картини за конкурса.  

 

5.2. Училищата на участниците могат да изпращат въпроси на някой от официалните 

езици на ЕС на следния имейл адрес: GiveMe5@esn.eu 

Отговорите ще са само на английски или френски език. 

5.3. Рисунката(ите), въпросникът, както и формулярът за авторско право трябва да 

бъдат изпратени преди крайния срок на следния имейл адрес: GiveMe5@esn.eu  

 

или по пощата на адрес: 

ESN 

Give me 5! 

Galerie Ravenstein 4, 

B-1000 Brussels 

Belgium 

 

Член 6 – Срокове 

 

Конкурсът ще се проведе по следния график: 

ноември 2015 г. Откриване на конкурса 

16 февруари 2016 г. Краен срок за изпращане на рисунките  

март 2016 г. Журито ще се събере, за да избере държавите-победителки 

март 2016 г. Онлайн гласуване на уебсайта на ГД „Правосъдие и 

потребители“ 

март 2016 г. Журито ще се събере, за да избере общите победители 

8 април 2016 г. Обявяване на общите победители 

април—май 2016 г. Церемония по награждаването 
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Член 7 – Процес на подбор 

 

7.1. Изборът на победителите ще се проведе в три етапа: 

 

Етап 1: Журито ще избере национален победител от всяка една от 28-те 

държави на ЕС. 

Етап 2: 28-те национални рисунки-победители ще бъдат представени на 

уебсайта на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ и 

отворени за обществено гласуване.  

Етап 3: Журито ще класира общите победители на първо, второ и трето 

място. При избора си журито ще има предвид резултатите от 

гласуването на публиката.  

7.2. При оценката на рисунките журито ще вземе под внимание предоставения 

допълнителен материал и следните критерии: 

 

Критерии Общ брой точки: 15 

Степен на отразяване на темата 3 

Креативност (интерпретация на темата) 4 

Многообразие и състав на групата (вж. точка 2 от правилата) 5 

Визуално въздействие 3 

 

Член 8 – Награди 

 

Трите спечелили групи ще получат ваучери за художествени материали и/или книги на 

стойност:  

 

 Първа награда:  1000 EUR 

 Втора награда:  500 EUR 

 Трета награда:  250 EUR 

 

Всяко училище-победител на национално равнище ще получи ваучери за художествени 

материали и/или книги на стойност 100 EUR. 

 

Член 9 – Използване и прехвърляне на авторското право 

 

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ ще има право да използва рисунките 

както бъде счетено за целесъобразно. Участниците дават разрешението си рисунките 

им да бъдат възпроизвеждани и използвани, с техните имена и възраст, за различни 

публични дейности за интеграция на ромите, без участниците да се ползват от правото 

за възнаграждение или някакво предимство.  

 

Член 10 – Права за промяна и прекратяване 

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ си запазва правото да променя или 

да прекрати конкурса по всяко време и без никакво извинение, ако обстоятелствата 

налагат това. 


