Danube Art Master 2017
Бъди активен за по-чист Дунав!
Съвместно организираният конкурс от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна
Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на р. Дунав (ICPDR) насърчава децата
за по-близък поглед спрямо местните им реки и към разсъждения върху това какво означава
околната среда за тях. Поканата е към децата от всички училища, неправителствени организации,
дневни детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн, които имат желание да
създадат произведение на изкуството и да участват в конкурса Danube Art Master 2017, който от
2014 г. обединява хиляди деца в целия Дунавски басейн.
Изисквания за конкурса
Участниците трябва да бъдат на възраст между 6 и 18 години и от страна в Дунавския басейн
(Германия, Австрия, Република Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Босна и
Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна). Конкурсът ще бъде на
две нива: национално и международно. След като бъдат класирани на национално ниво,
националният победител или победители ще се състезават на международно ниво. Крайният срок
на представяне е 20 юли 2017.
Как се участва
Участващите в конкурса деца, трябва да отидат до брега на реката (подходящо до р. Дунав или
приток на р. Дунав) и да създадат произведение на изкуството, използвайки намерени речни
материали. Тазгодишната тема е "Бъди активен за по-чист Дунав!”. След създаването на
произведението, децата или учителят трябва да направят снимка и да я изпратят на националния
организатор. Минималният размер на дигиталните снимки е 150 DPI. Рисунки и картинки няма да
се приемат.
Тази
година
е
въведена
специална
подкатегория
–
видео
послание.
Участниците са помолени да създадат видео, което да носи силно послание в рамките на темата
на конкурса. Клиповете да са не повече от 1 минута, записани чрез телефон или камера, и не
трябва да бъдат анимация.
Избор на победител
На национално ниво произведенията на изкуството ще бъдат оценявани от националните
организатори. Националните награди са различни в отделните страни, като участниците се
насърчават да контактуват с местните организатори за детайли. На международно ниво
произведенията на изкуството на националните победители ще се оценяват от международно
жури, което е съставено от един национален представител от всички страни на Международната
комисия за опазване на р. Дунав (ICPDR). При класирането, текст или други съвети за
националния произход на произведенията на изкуството ще бъдат заличени, за да се постигне
неутрална оценка. Решението на международното жури е окончателно.
Създателят (ите) на най-доброто международно произведение на изкуството ще бъде коронясан
"Danube Art Master" и ще бъде възнаграден с мотивираща награда като професионален
фотоапарат и други, свързани с водата радости. Международният победител (и) ще бъдат
уведомени по електронната поща. Наградите не могат нито да се обменят, нито стойността им да
се изплаща в брой.
За повече информация, виж www.danubeday.org
Национален организатор в България:
Сдружение „Глобално партньорство по водите – България“ и НТС по водно дело в България,
София 1000, ул. Г.С. Раковски 108, 4 ет.,ntsvd@abv.bg, 02 9885303

