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Ученически конкурс  

“Колко мило, колко сладко е при баба и при дядко“ 

 

Цели и задачи на конкурса:  

Конкурсът е създаден по инициатива на социалната платформа, създадена в помощ на 

възрастни хора и техните семейства – JoinedInCare /по-долу наричана Организатор/ и има 

за цел да насърчи взаимодействието и общуването между децата и техните баби и 

дядовци.  

С участието си в конкурса, учениците ще имат възможност да развият творческите си 

възможности.  

 

Условия за участие в конкурса: 

В конкурса могат да участват деца на възраст между 7 и 19 г.  

В конкурса могат да вземат участие деца, живеещи в и извън пределите на България.  

Не е задължително творбите да бъдат от този Великден, а могат да бъдат вдъхновени и от 

спомените за изминал Великден, прекаран в компанията на баба и дядо. 

Всяко дете има право да участва в повече от една категория. 

Проектите трябва да са индивидуални разработки.  

 

Теми на конкурса: 

Участниците могат да изберат една или няколко от по-долу посочените теми и 

съответните формати към тях: 

 

1. “Вкусно с баба за Великден сготвихме и снимка за доказателство 

подготвихме“ – конкурс за снимки 

 Изисквания към снимките: трябва да са във формат JPEG с максимален 

размер на снимката до 10 МB всяка.  

 

2. “ Великденски традиции безброй и с четката освен яйцата ошарихме и на 

блока листата“ – конкурс за рисунки 

 Изисквания към рисунките: трябва да са във формат „А4“ като няма 

ограничение за използваните материали и техника. Изпращат се в електронен 

вариант като JPEG файл.  

 

3. “ Този Великден избрах на село да остана и разказ за случките с баба и дядо да 

захвана“ – конкурс за разкази 

 Изисквания към разказите: трябва да са с обем до 2 страници и в някой от 

следните формати – PDF / Word , а ако са писани на хартиен лист да бъдат 

изпратени като снимка във формат JPEG. 

 

4. “В рими ще опиша моята борба с шарени яйца, как дядо победих, но с 

козунака на баба прекалих“ – конкурс за стихотворения 
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 Изисквания към стихотворенията: без ограничение в обема и трябва да се 

изпратят в някой от следните формати – PDF / Word , а ако са писани на 

хартиен лист да бъдат изпратени като снимка във формат JPEG.  

 

Организация на конкурса: 

Творбите се изпращат на имейл адрес - info@joinedincare.com, като всяка творба трябва да 

бъде придружена от попълнена декларация за съгласие със следните данни: имена на 

автора, години, град, училище, имена на родител, съгласие от родител на детето за право 

на организаторите да обработват неговите и тези на детето му данни, както и предоставяне 

на авторски права за публикуване на творбата в интернет. 

 

Срок за изпращане на творбите: Краен срок за изпращане на творбите – 1-ви Май 

/понеделник/ 2023 г. 

 

Награди:  

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1-ви Юни /четвъртък/ 2023 г. в сайта на 

платформата JoinedInCare. Най-добрите творби от всяка категория ще бъдат публикувани 

на сайта и в официалната Facebook страница на платформата JoinedInCare. Всеки участник 

в конкурса ще получи грамота за участие*. Взехме решение грамотите да бъдат 

дигитални, от една страна с мисъл за природата и от друга, заради това, че в конкурса 

участват и деца, намиращи се извън пределите на България.  

*Грамотите ще бъдат изпратени на имейл адресите, от които са изпратени творбите 

за участие в конкурса.  

 

Важно! 

1. Моля да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските 

права над Вашата творба на организаторите за използване за целите на 

конкурса, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. 

2. Изпращайки творбата си за участие, детето ви и вие се съгласявате личните ви 

данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на конкурса, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и 

прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
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