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Можеш да пееш, да танцуваш, да рисуваш, да снимаш, да моделираш, да 

пишеш или пък имаш друга дарба. Тогава покажи таланта си на другите 

чрез видео или снимка! 

ВКЛЮЧИ СЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „СЛЪНЦЕТО В МЕН И ТЕБ“ 

организиран от НЧ „Умение-2003“ с подкрепата на Община Ямбол 

по повод Деня на християнското семейство и християнската младеж. 

 

ЦЕЛТА НА ФЕСТИВАЛА е да насърчи всички деца и млади хора на възраст до 

25 години да дадат воля на въображението си и придобият смелост да представят 

публично своите умения и възгледи за отношенията в семейството и с другите.  

ВЪВ ФЕСТИВАЛА може да се участва както индивидуално, така и групово – с 

приятели, със семейството, с групата в детската градина, с класа в училище или с  

групата от читалището или друга организация.  

Фестивалът е отворен за всички деца и млади хора, детски градини, училища, 

читалища, неправителствени организации или неформални групи от България и 

чужбина. 

С КАКВО МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ: 

С НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ 

Песни по избор – заснети на видео чрез телефон в хоризонтално положение, 

камера или телефон и изпратени с линк през Wetransfer, Google Drive (Гугъл диск) 

или други интернет платформи за споделяне на файлове 

Танци по избор - заснети на видео чрез телефон в хоризонтално положение, камера 

или телефон и изпратени с линк през Wetransfer, Google Drive (Гугъл диск) или 

други интернет платформи за споделяне на файлове 

Рисунка за семейството и/или приятелството – изпратена като снимка или 

сканирано копие, като форматът и техниката са по избор на участника 
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Макет /модел/ от природни или други материали за украса на дома, класната стая 

или офиса - изпратен като снимка, като техниката за изработка е по избор на 

участника 

Фотография на любимото ти място – форматът и стилът са по избор на участника 

Есе, разказ, стихотворение за семейството и приятелството – няма ограничение в 

обема, но е желателно да е във формат Word 

Мултимедийна презентация за семейството и приятелството - няма ограничение в 

обема, но е желателно да е във формат Powerpoint или pdf. 

Творби на приложните изкуства - изпратени като снимка, като техниката за 

изработка е по избор на участника 

И ... каквото още ти хрумне, за да изразиш твоите мисли за семейството и 

приятелството  

ЗА ДА УЧАСТВАШ  ВЪВ ФЕСТИВАЛА ТРЯБВА ДА НИ ИЗПРАТИШ ДО 18 

НОЕМВРИ 2020 г. СНИМКИТЕ ИЛИ ВИДЕОЗАПИСИТЕ, заедно със заявка 

за участие и декларация за съгласие за предоставяне на лични данни на e-mail: 

umenie2003@gmail.com или  или като съобщение до профила на НЧ „Умение-2003“ 

във Facebook.  

Всички конкурсни видеа, снимки и текстови творби ще бъдат качени във 

Facebook и YouTube каналите на НЧ „Умение-2003“, както и на сайтовете на 

медии-партньори, като видеата няма да бъдат използвани от организаторите 

с търговска цел. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ във фестивала НЯМА, но пък има стимули за участниците! 

Най-добрите от тях ще получат специални награди, а всички ще получат и грамоти 

за участие. Наградите и грамотите ще бъдат изпратени на участниците на 

посочения от тях в заявката адрес в деня на обявяването им. 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАЯВКИ ДО 18 НОЕМВРИ 2020 г.! 

РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 21 НОЕМВРИ 2020 г. – ДЕНЯ НА 

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ХРИСТИЯНСКАТА МЛАДЕЖ.  

ЗА КОНТАКТИ: 

Телефон: 0882350957 – Дияна Бончева, Е-mail: umenie2003@gmail.com 

mailto:umenie2003@gmail.com
mailto:umenie2003@gmail.com
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Имена на участника/състава/: ……………………………………………………………… 

Възраст: ……………… Град/село ...................................... Област ........................................ 

телефон: ………………………………………………    e-mail: ………………………. 

Организация /институция/: ………………………………………………………………… 

Ръководител: ………………………………………………………………………………… 

телефон: …………………………………………………    e-mail: ……………………….. 

Адрес за кореспонденция:.............................................................................................................  

УЧАСТВАМ ВЪВ ФЕСТИВАЛА С: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Заявката за участие задължително трябва да бъде придружена с: 

- декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, попълнена и подписана. 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ДО 18 НОЕМВРИ 2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 

Заявката трябва да бъде изпратена заедно с декарацията за съгласие и готовите видеозаписи 

на e-mail: umenie2003@gmail.com, като записите да бъдат изпратени с линк през Wetransfer, 

Google Drive (Гугъл диск) или други интернет платформи за споделяне на файлове. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаният 

родител……………………………………….………………………………………………… 

(трите имена на родителя/настойника) 

Заявявам, че съм съгласен синът ми/дъщеря ми 

……………………………………………………………….…………………………………… 

(трите имена на детето) 

клас…..…., училище……………………………………………………… възраст…………….                                                                                           

адрес:………………………………………………………………….……………….………..  

e mail:………………………………………………………………………,   

да участва в онлайн изданието на Националния фестивал „Слънцето в мен и теб“, организиран от 

НЧ „Умение-2003“ - Ямбол. 

Декларирам, че доброволно предоставям личните данни в настоящата декларация по смисъла на 

ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за 

закрила на детето. Личните данни в настоящата декларация се събират и обработват само и 

единствено за организиране и провеждане на горепосочения конкурс.  

С участието в Националния фестивал „Слънцето в мен и теб“ се съгласявам снимковият  материал, 

аудио и видео записи да бъдат използвани за отразяване и популяризиране на фестивала и 

съхранени за архив.  

Информиран/а съм за правото да оттегля по всяко време част или цялото ми съгласие, като за целта 

трябва да подам писмено заявление. 

Дата:.............................         Подпис на родител/ настойник:........................................                                                       

 

(Следващата графа се попълва САМО от навършили 16 години) 

Долуподписаният................................................................................................... 

Декларирам, че имам навършени 16 (шестнадесет) години и доброволно съм предоставил(а) 

личните данни в настоящата декларация, по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за закрила на детето. 

Дата:....................................                Подпис:............................... 


