ТЕМА НА КОНКУРСА: „ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В
НАШИЯ РАЙОН“
„Влажните зони са най-уязвимата екосистема, изчезваща три пъти по-бързо
от горите. Около 35 % от влажни зони у нас и в световен мащаб са изчезнали в периода
1970 – 2015 г., като голяма част от тях са били пресушени или силно изменени.
Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства и са едни
от най-продуктивните екосистеми на Земята, съхранявайки незаменими
местообитания на над 40 % от животинските и растителните видове на Земята.
Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред найприоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за
своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване.“

По случай 2-ри февруари, Световния ден на влажните зони, каним всички
творчески настроени деца да ни покажат как виждат влажните зони в района на родното
си място. Целта е освен да се даде възможност за изява на творческите заложби, да се
стимулира техният интерес към:





проблемите, породени от климатичните промени в съвременния свят;
магията на заобикалящата ни природна среда и как бихме могли да я опазим и за
бъдещите поколения;
колко важни са влажните зони за живота на Земята;
богатото природно богатсво на страната ни и на района, в който живеем

Конкурсът е индивидуален и всеки може сам да избере материалите и техниката на
рисуване, както и жанрът.
С одобрените от журито творби ще бъде представена изложба, която ще бъде
експонирана в Природонаучен музей град Пловдив по повод Деня на Земята – 22.03.2019
г.
Творбите на победителите ще бъдат публикувани на сайта на Зелени Балкани, както
и в социалните мрежи.
Категории участници:



I група - от 1 до 4 клас
II група - от 4 до 8 клас

Материали: по избор на кандидата – акварел, темперна или акрилна боя, пастели, туш.
Основа:
Размер на рисунките: малък формат- А4 (29,7/21см), голям формат - 35/50см.
Ще бъдат присъдени I, II и III награда за всяка от възрастовите групи.

Условия за участие:

Право на участие имат всички деца и ученици от 1 до 8 клас. Всяко дете може да участва
с не повече от 1 творба.
На гърба на всяка изпратена творба, изпишете следната информация:
-трите имена на автора;
- възраст и клас;
- училище или извънучилищно звено;
- заглавие (ако има);
- име и фамилия на ръководителя/родителя, телефон, имейл;
Жури:
Съставът на журито включва трима артиста, които ще дадат независима и професионална
оценка на творбите:
1. Весела Петрова – Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с профил Стенопис
и към момента е редовен докторант на катедра Стенопис. Участва в редица
международни и национални събития – арт проекти, уъркшопи, интерактивни
инсталации и международни форуми.
„Подкрепям каузата да се популяризират влажните зони, като източник на
жизненоважни ресурси, като естествена защита от наводнения и засушавания бедствия, които рефлектират директно върху нас хората !“
2. Виктория Георгиева – Основател и преподавател на кръжок за детско творчество
„Азбука на въобръжението“. Завършва педагогика на обучението във Факултет
по изобразителни изкуства на престолния град Велико Търново. Художник е на
свободна практика в сферите на съвременния стенопис, живопис и рисунка.
Виктория не остава безучастна и към проблемите на съвремнния свят. Надеждата
ѝ е в хората – да съхраняват и ценят Природата, която е наш дом и всички ние сме
част от нея!
3. Невена Лефтерова – Завършва стенопис във Факултета по Изобразителни
Изкуства, гр. Велико Търново, където и към момента продължава да развива
своето творчество. Като докторант изучава триизмерното улично изкуство, а
паралелно реализира мащабни стенописни проекти в България и чужбина, като
част от художествената арт група Giartcrew. Произведенията на колектива могат
да бъдат видяни в редица български и европейски градове.
„Каква по-добра кауза, от това да пазим природата? Всеки един от нас може да
започне с една малка крачка!“

Срокове:
Срок за изпращане на рисунките за оценяване от журито:
От 2.02 до 2.03
Всички творби трябва да бъдат изпратени на пощенски адрес: гр. Пловдив, ул.
„Скопие“1, Зелени Балкани (Важи датата на пощенското клеймо)
Срок за оценяване:
До 12 март
Обявяване на резултатите:
На 13 март, на сайта на Зелени Балкани www.greenbalkans.org
Ще се свържем с победителите, за да се разберем как да им изпратим наградите.
Награждаване:
I-ва Награда – Тениска и фотоалбум „Магията на Поморийско езеро“;
II-ра Награда – Торбичка за многократа употреба и пъзел;
III-та Награда – „Приключенията на червеногушия гъсок Брент“и определител на
птиците на Поморийско езеро.

