КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ВЕСЕЛО ГАБРОВО”
Посвещава се на 150 години от обявяването на Габрово за град

СТАТУТ
Музей „Дом на хумора и сатирата”, клуб „Приятели на Белгия” – Габрово и
фондация „Марсел Де Бископ” – Аалст, Белгия организират общинска изложбаконкурс за детска рисунка „Весело Габрово”.

ЦЕЛ:
Проявата има за цел да стимулира и популяризира детското творчество на
основата на партньорските отношения между градовете Габрово и Аалст.
ТЕМИ:
1. „Весело Габрово”
Темата включва: смешни битови ситуации, ученически закачки, габровски
шеги, символи на габровската спестовност (котка с отрязана опашка, яйце с
кранче, часовник с вързани стрелки и други); първоаприлски лъжовни ситуации и
символика (риба-шаран-хайвер); представи за ДХС и скулптурните композиции в
Парка на смеха, за Планета Габрово, за габровския карнавал, за миникарнавала,
за габровските зевзеци и др.
2. „Чисти ръце =здраве!”
Темата включва нашето отношение към личната хигиена, нетърпимостта ни
към онези, които са небрежни към нея и по този начин застрашават своето и
нашето здраве.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Могат да участват деца и ученици само от габровските училища и школи,
разпределени в следните категории:
І – от първи до четвърти клас;
ІІ – от пети до седми клас;
ІІІ – от осми до дванайсти клас;
ІV – от художествени школи.

2. Участието става организирано – със съдействието на преподавателите и
ръководителите на школи.
3. Приемат се само рисунки без паспарту:
3.1.

Без думи;

3.2.

Размери: блок №4 (25 х 35 см); 35 х 50 см;

3.3.

Техника – по избор.

4. На гърба на всяка рисунка се изписват четливо трите имена на участника,
възраст, в коя категория участва, име на училището/школата, клас и име на
преподавателя.
5. Всеки участник представя по 1 рисунка от тема по избор.
6. Всички получени рисунки остават във фонда „Хумор на народите” на ДХС и
ще бъдат използвани при бъдещи изложби.
7. Рисунките се представят в ДХС от преподавателя по опис, съставен от него.
II. СРОК:
Крайният срок за представяне на рисунките е 10 март 2010 г. в Музей „Дом
на хумора и сатирата”.
III. ЖУРИ:
1. Жури, съставено от професионалисти и представители на организаторите,
заседава на 15 март 2010 г., за да извърши селекцията и определи
носителите на наградите.
2. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.
IV. НАГРАДИ:
1. Наградният фонд, осигурен от белгийска страна, се разпределя така:
1.1 За първата тема – по три награди и диплом за всяка категория – или общо
12;
1.2 За втората тема – по три награди и диплом за всяка категория – или общо
12.
2. Наградите са предметни. Всеки участник получава свидетелство за
участие. Дипломите, свидетелствата и плакатът на изложбата се
финансират от г-н Пол Ван Какенберге.
V. ОТКРИВАНЕ:
1. Откриването на изложбата и награждаването става в Габрово на 1 април
2010 г. от 10 часа в ДХС. Изложбата остава до 10 юни 2010 г.

2. Наградените рисунки се експонират в Белгия в:
2.1 Европейския център за карикатура в град Крьосхойтем на 27 юни 2010 г.,
където остават един месец;
2.2 Изложбен център, град Аалст – август–септември 2010 г.
Проявата се популяризира в средствата за масово осведомяване, частни и
национални електронни медии.
Настоящият статут е публикуван и на сайта на Дома на хумора и сатирата:
www.humorhouse.bg.
За допълнителна информация: тел. 066/807 229 / в. 260 / 218.

