
Тема: „Осинови река“

Възраст на участниците: от 8 до 18 
год. включително

Размер на паната: формат А4 и А3

Материали: естествени 
материали, които могат да се 
намерят в природата - семена, 
листа, клонки и др. Няма 
ограничения за използваната 
техника. Паната трябва да са 
изпратени в оригинал.

Начална и крайна дата: творбите 
се приемат на посочения по-долу 
адрес от 15 април 2016 г. до 6 юни 
2016 г.

КОНКУРС ЗА ПАНО „ОСИНОВИ РЕКА“

Лични данни на 
участниците: личните данни на 
децата нанесете на гърба на 
всяко пано в долния ляв ъгъл с 
печатни букви или на залепен 
лист, отпечатан със сле дните 
данни:

Име и фамилия
Възраст
Училище
Клас
Име (заглавие) на паното

Брой пана: всяко дете може да 
изпрати до две пана.

Избор на победител: жури от 
представители на 
организациите,партньори по 
проекта ще присъди наградите.

Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и
доброволчески биомониторинг на река Златна Панега – Осинови река



Оповестяване на печелившите: 
датата на церемонията по 
награждаване на печелившите ще 
бъде обявена на страницата на 
партньорите до 8 юни 2016 г.

Награди:

Голямата награда – фотокамера

Втора награда – бинокъл 

Трета награда – посещение в 
Регионален историческо музей –
гр. Плевен

Поощрителни награди –
бележници и чаши

Моля, изпращайте творбите на 
адрес:

Ул. „Шипка №2”, с. Златна Панега, 
област Ловешка

Информация можете да получите 
на

E mail: ivanina.chulkova@titan.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство по проект Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески
био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река" (Adopt The River) съгласно договор за безвъзмездна помощ № Д-33-53/01.07.2015г. сключен между
Програмният оператор в МОСВ и бенефициента по проекта - Регионален екологичен център за централна и източна европа - България. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма BG03
"Биоразнообразие и екосистемни услуги"
http://www.BG03.moew.government.bg

КОНТАКТИ:
Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа

Адрес: ул. Париж 7, ап. 17, София 1000

Email: rec-bulgaria@rec.org

Тел.: (+359 2) 9834817
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