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1. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците
към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява,
любов към изкуството, Бог и православната вяра.
2. УЧАСТНИЦИ: Ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и
извънучилищни звена от страната:
І-ва възрастова група - от 1-4 кл.
ІІ-ра възрастова група - от 5-8 кл.
ІІІ-та възрастова група - от 9-12 кл.
Регламент: Конкурсът е в 2 раздела:
1) Поезия
2) Проза( есе или разказ)
Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да
представи до 2 произведения.
Възможно е участие и в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
1) Име, фамилия на участника
2) Клас, училище, школа( извънучилищно звено)
3) Точен адрес и телефон.
Творбите да са до 2 машинописни страници, да не са участвали в петте предишни
конкурса „Христос возкресе- радост донесе” и в други литературни конкурси.
Срок за изпращане на произведенията: 8.03.2018 г.
Конкурсни изисквания:
- съответствие с темата на конкурса;
- вероучителна точност;
- адекватно жанрово изпълнение на творбата;
- оригиналност, художественост и др.

Резултатите ще бъдат обявени на 19.03.2018г. на сайта на ЦПЛР-Бургас :
www.odk-burgas.com.
Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените!
Жури от преподаватели по Религия православие и писатели ще определи носителите
на наградите във всички възрастови групи.
ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА СЛЕДНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС:
odkbourgas@gmail.com
ТЕМА: За конкурса „Христос возкресе- радост донесе”
Важно! Да не се изпращат произведения до адреса на ЦПЛР-Бургас, напечатани
на хартия!
Неполучените награди ще се изпращат по куриер за сметка на получателите.
Церемонията по награждаването ще бъде на 23.03.2018г. Мястото и часът ще
бъдат публикувани на сайта на ЦПЛР-Бургас : www. odk-burgas. com
Разходите по пребиваването са за сметка на участниците!
За допълнителна информация:
Тел. 056/84-45-49, 0878238632 - Атанасия Петрова
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

