
XVIII Международен фестивал на детското творчество „Златна пчеличка“  
за вокално, хореографско и изобразително изкуство 

23 – 26 май 2019 г. град Климовичи (Могильовска област, република Беларус) 
Условия за провеждане на конкурса 

1. Конкурсът за раздел Изобразително изкуство се провежда в две възрастови 
категории – средна  (13- 15 г. вкл.) и старша (16 – 18 г. вкл.) в следните жанрове: 

Жанр „Изобразително изкуство“ – номинации: живопис и графика 
Жанр „ Декоративно-приложно изкуство“ – номинации: декоративно –приложно изкуство 
и художествени занаяти. 
Конкурсът се провежда в два етапа и се състои от два тура :  
І тур -  квалификационен (провежда се по имейл) , ІІ тур – заключителен. 
Официалната заявка за І тур се изпраща до 15 март 2019 г. до адреса на дирекцията на 
фестивала по електронната поща mogomc@tut.by 

2. За участие в квалификационния тур се изискват следните конкурсни материали: 
- Заявка за участие в конкурса (приложение 1) 
- Копие от паспорта (свидетелство за раждане) за участниците 
- Списък с имената на работите с указан вид декоративно-приложно изкуство и 

техника на изпълнение. 
3. Материалите, конкурсните работи, предоставени за разглеждане в непълен обем, 

в технически неизправно състояние, некачествено оформени работи или след 
указания срок  не се приемат за разглеждане, а също така не се рецензират и не 
връщат. 

4. Участниците в жанровете „Изобразително изкуство“ и „Декоративно –приложно 
изкуство“ изпращат на адреса на дирекцията на фестивала не по-малко от 2-3 
творчески работи. Учебни работи, а също така съвместни или колективни работи не 
се приемат. Оформлението на работите трябва да съответства на изложбенити 
изисквания. Живописните и графичните работи се оформят в твърдо паспарту с бял 
или светъл фон. Форматът на работите е произволен – минимум А3 и не повече от 
А2. Батик и бродерия се приемат само с рамка. Всички работи трябва да бъдат 
четливо надписани на гърба. Етикетът се надписва с печатни букви с шрифт 16 
пункта на руски или на английски език. (приложение 2). 

5. Оценяването на конкурсните творби се извършва от жури. Резултатите се обявяват 
на заключителната церемония на фестивала. Победителите в категорииите 
получават дипломи за I, II и III -то място със звание „Лауреат“. Във всеки раздел се 
връчва по една голяма награда със звание „Гран-при“. 

6. Лицата , участващи в конкурса , заплащат такса за кандидатстване ( 5 $). 
Участниците в жанровете „Изобразително изкуство и „Декоративно –приложно 
изкуство“ плащат таксата след получаване на официална покана за участие, не по-
късно от 1 май 2019 г., в заключителния тур и изпратят таксата на e-mail: 
klimovichicks@yandex.ru на държавното учреждение за култура „Централизирана 
клубна система на Климовичския район“  със забележка „ Такса за участие“. 

Важно! 
Всички приложения за кандидатстване и данните за банков превод се получават 

в галерията на училището или се изтеглят от сайта на фестивала 
http://klimovichi.gov.by/index.php/goldbee 
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