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ПОКАНА  

От 29 май до 02 юни 2015 г. в община Созопол  ще се проведе  четвъртото издание на 
фестивал „Созополис”. Събитието, чието начало стартира с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” по проект „Изминати/бъдещи пътища е 
изцяло иновативно за Общината. Община Созопол продължава да надгражда 
постигнатото и с партньорството на Сдружение „Музите“ 
 
                                             ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА: 

Фестивал „Созополис“ 2015 
 
Тема за конкурс “Изобразително, приложно и фото изкуство”: „Созопол в моите очи“ 

 Темата на конкурса в раздел: „Изобразително изкуство, приложно и фото изкуство” 
цели да отрази най-красивите природни, архитектурни и културни забележителности на 
Созопол, най-впечатляващите обичаи и празници, история и съвременност, и 
неповторимия образ на града в очите на творците. 
 
Участващите в конкурса могат да бъдат деца, младежи и възрастни. 
1. Първа възрастова група - 5 до 14 години 
2. Втора възрастова група - 15 до 24 години 
3. Трета възрастова група - от 25 години нагоре  
 

За раздел „Изобразително изкуство, приложно и фото изкуство” 

 Категория 1. Изобразително изкуство  
 Участниците предоставят  две (2) творби (без ограничения във вида на 
 материалите за рисуване). Допустими са разнообразни графични и живописни 
 материали, както и апликации по избор на участниците - моливи, въглени, туш, 
 акварел, темпера, пастели, фулмастери, и т. н. 

 Творбите в категория “Изобразително изкуство“ трябва да са изпълнени на формат 
от 35/50 см.  до  формат 50/ 70 см.  

 Категория 2. Приложни изкуства. 
 Участниците /клубове, школи и индивидуални/ предоставят  два (2) експоната - 
 скулптури, пластики, декоративни и приложни творби, дърворезба, керамика, 
 текстил и други. 

 Категория 3. Фото изкуство. Фотоконкурс (изложба). 
 Всеки участник може да участва с черно-бели и цветни снимки два (2) броя, и с 
 формат: минимален размер 1000 пиксела по дългата страна. 

 Всеки участник  представя  (2) две творби, възможно и в различни категории. 
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Общи условия: 

 Творбите се изпращат  до община Созопол на адрес:  Гр. Созопол, Община Созопол,  
пл.,, Хан Крум”N  2 , Гергана Глухчева , тел: 0884 11 22 25 

 Задължително условие е творбата да не е показвана досега в печатно или интернет 
издание, както и в изложба. Няма да бъдат оценявани творби, които преди 
обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и са достъпни в интернет. 

 Творбите се изпращат до 20 май 2015г 

 На гърба на всяко  произведение се изписват: трите имена на участника, адрес, 
години, пълно наименование на произведението, град, държава, телефон за 
връзка, e –mail. 

 След приключване на конкурса творбите остават във фонда на фестивала, който си 
запазва правото да ги използва в свои изяви и изложби, реклами и 
благотворителност. 

 За всички участници са предвидени дипломи за участие. 

 Наградените  участници получават приз на фестивала, предметни награди и 
грамоти. 

 Конкурсните творби в раздел „Изобразително изкуство, приложно и фото 
изкуство“ се представят в изложба в сградата на Читалище „Отец Паисий” ( фоайе)  
в рамките на фестивала. 

 
КЛАСИРАНЕ: 
 Класирането на творбите в раздел „Изобразително изкуство, приложно и фото 
изкуство“ се извършва по възрастови групи от компетентно жури, включващо 
професионални художници, изявени преподаватели по изобразително изкуство, както и 
представител на организаторите.  
Наградените участници са поканени да получат наградите си на  30 май 2015г Начало:  11:00 ч. – НЧ 

„Отец Паисий“ - Созопол / Фоайе /. Списък с имената на победителите ще бъдат публикувани в 

сайта на фестивала  www.sozopolis.sozopol.bg   и сайта      www.ARTCONTESTOR.com -  сайт за 

онлайн конкурси по изобразително изкуство на галерия Галас Арт, гр.Стара Загора. 

 галерия ГАЛАС АРТ - партньор на конкурса.  

*Забележка:При невъзможност да присъстват на награждаването,участниците от страната, заели 

призови места, ще получат наградите си по куриер. 

За повече информация:  

Интернет сайт: 

 www.sozopolis.sozopol.bg   www.ARTCONTESTOR.com  www.muzite.org   

Ел. поща:    
 ds_geri@abv.bg  artcontestor@gmail.com  sozopolis_fest@abv.bg 
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