


Младежки дом – Враца, бул. „Втори юни” 10 

 

Младежки дом – Враца 

на Седми конкурс за карикатура, анекдот, 

фейлетон и фотография с хумористична тема 

 „Първоаприлска патерица”-

посветен на Първи април - Международен ден 

на хумора и шегата. 

                                                                                                                                                                             

СТАТУТ 

 ЦЕЛ:  

-Да се даде поле за изява на хора с художествени умения, въображение и 

чувство за хумор. 

-Да се провокира творческият потенциал и положителното мислене у  

хората. 

РЕГЛАМЕНТ:  

- В конкурса имат право да участват автори без ограничение във възрастта. 

- Произведенията трябва да бъдат авторски и непубликувани на хартиен 

носител. 

- Всеки автор може да участва с две произведения във всеки раздел. 

- Всеки автор трябва да представи: трите си имена, години, кратка творческа 

биография, телефон, е-mail за връзка. 

 

РАЗДЕЛИ: 

 1. Раздел -  Анекдот 

- Анекдотите се приемат при размер на шрифта 12 пункта в Times New Roman. 

Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX). 
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2. Раздел – Карикатура 

-Карикатурите трябва да са в JPEG формат и задължително при 300 dpi., или 

на хартиен носител, като не трябва да са гледани /копирани/ от списание, 

картички и илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка е необходимо да 

бъдат отбелязани четливо/ важи за хартиен носител/: 

- Трите имена на автора; 

- Възраст; 

- Училище, извънучилищно звено, школа, клуб; 

      - Точен адрес, пощенски код, телефон; 

 

 3. Раздел  - файлетон 

- Фейлетоните трябва да са до 2 страници А4, при размер на шрифта 12 

пункта Times New Roman. Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, 

DOCX). 

4. Раздел – фотография 

- фортографиите да носят хумористична тема и послание. Трябва да бъдат  в 

дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък 

текст, описващ идеята и посланието, което участникът иска да изпрати (до 

40 думи). 

Големината на изображението трябва да бъде над 2,000 пиксела по дългата 

страна (над 3 Mb); 

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на 

яркост и контраст ,изостряне на изображението, прекадриране на снимката 

 

 Класирането ще се извърши в две възрастови групи : 

• Първа група - до 14г. 

• Втора група - от 15 до 25г. 

• Трета група – над 25 г. 

 

 СРОКОВЕ и ОЦЕНЯВАНЕ: 

 

1. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 1 април 

2023 г. на адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни” 10, Младежки дом  

/важи датата на пощенското клеймо/ или youth_konkursi@abv.bg 

 

2. Конкурсните материали не се връщат, а най-добрите творби ще бъдат 

експонирани в изложба. 

mailto:youth_konkursi@abv.bg
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3. Награден фонд - предметни награди и грамоти. 

 

4. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури. 

 

5. Обявяване на отличените ще бъде на 20 април 2023г. 

 

6. При невъзможност да присъстват на награждаването, участници от 

страната, заели призови места, ще получат наградите си по куриер.  

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 

Гр. Враца 3000 

Бул. „Втори юни” 10 

МЛАДЕЖКИ ДОМ 

 

Телефон: 0876 94 50 51 – Нина Димитрова 

   0879 83 77 65 – Илияна Райкова 

 

e-mail: youth_house@abv.bg ; или на youth_konkursi@abv.bg  

mailto:youth_house@abv.bg
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