
Учениците от 1-ви до 3-ти клас участват в екипи от 3 до 5 души. Всеки екип 
представя една рисунка. 

Èçïðàùàíå íà ðèñóíêèòå 
Рисунките трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен по-долу. Краен срок за 
предаване – 28 Февруари 2011 г. Името и адресът на училището, името на учителя и 
имената на учениците в екипа, както и класа в който са, трябва да бъдат ясно 
написани на гърба на всяка рисунка.

    Êàê äà ó÷àñòâàòå

1 - 3-òî ìÿñòî: 
Тридневно пътуване до Париж за Международния финал

4-òî äî 10-òî: 
Подаръци от Renault (раници, тениски и шапки)

    Íàãðàäè:

    Âàæíè äàòè: 
ÊÐÀÅÍ ÑÐÎÊ ÇÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß                               31 Октомври 2010 г.

ÈÇÏÐÀÙÀÍÅ ÍÀ Ó×ÅÁÍÈÒÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ                             Ноември 2010 г.

ÈÇÏÐÀÙÀÍÅ ÍÀ ÐÈÑÓÍÊÈÒÅ                                       28 Февруари 2011 г.

ÊËÀÑÈÐÀÍÅ ÍÀ ÔÈÍÀËÈÑÒÈÒÅ                                             Март 2011 г.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÔÈÍÀË ÑúÑ ÑÏÅ×ÅËÈËÈÒÅ ÍÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ 

ÍÈÂÎ ÅÊÈÏÈ                                                                               Май 2011 г.

Renault Nissan Bulgaria 
Отдел Комуникации

Бул. “Никола Вапцаров” 47
София 1407

За конкурса “"Безопасност за всички"”
тел. 02/ 933 57 27

Çà êîíòàêò:

“Áåçîïàñíîñò 
çà âñè÷êè”

Ìåæäóíàðîäíî ñúñòåçàíèå
2010 /  2011

 

Äà ñòèãíåì äî
ó÷èëèùå   

     áåçîïàñíî!

С подкрепата на:



Ïúòÿò êúì ôèíàëà Áåçîïàñíîñòòà íà ïúòÿ å 
íàøà îòãîâîðíîñò!

Ðèñóíêèòå 
Цел: Да се нарисуват рисунки, работейки в екип за постигане на обща цел.
Преди да започнете: 
Обяснете на класа какво трябва да включва рисунката като им покажете примерни 
такива, нарисувани от деца на тяхната възраст. Акцентирайте на трите 
задължителни елемента:  слоган, илюстрация и лого “Safety for all”.

Ñëîãàíúò
Слоганът представлява посланието, което искате да предадете с няколко думи. 
Добрият лозунг е кратък, ясен и лесен за запомняне
(често слоганите са твърде дълги и сложни). Хуморът и римите са добър начин да се 
привлече вниманието на хората.
Начини да измислите атрактивен лозунг
• Разположете го на едноцветен фон.
• Напишете го четливо и с големи букви, за да може да се чете отдалеч.
• Слоганът трябва да бъде добре забележим – играйте си с цветовете, размера и 
формата на буквите и т.н.
• Бъдете сигурни, че цветните букви се виждат на избрания от вас фон.
• Разположете слогана по средата на рисунката.

Участвайте във вълнуващо състезание на финала, на което можете да се озовете на 
Международнa среща в Париж и да се запознаете с ученици от други страни участнички.

Ëîãîòî “Safety for all” e çàäúëæèòåëåí åëåìåíò във всяка рисунка. 
Внимавайте да не го закриете с други елементи от рисунката. Трябва да бъде добре 
забележимо. Може да бъде цветно фотокопие, сканирано или изрязано и залепено. 
Няколко съвета за хармонизиране на текста с илюстрацията:
• Запомнете, че рисунката трябва да бъде видима от разстояние, да привлича погледа и да бъде лесно разбираема.
• Преди да започнете, решете къде ще бъде разположен всеки елемент от рисунката.
• Предайте на рисунката ясна структура.
• Не изпадайте в детайли, тъй като това може да отвлече вниманието от основното послание.

   Ëîãîòî

  Ó÷àñòèå íà íèâî 
 êëàñîâå

Рисунката трябва да съдържа илюстрация и слоган.
Тя трябва да включва задължителни елементи, посочени в 
глава “Рисунките”.

   • Всеки клас участва в екипи от 3 до 5 души.

   • Всеки екип представя една рисункa.

   • Краен срок на предаване - 28 февруари 2011 г.

1

Три екипа ще бъдат избрани от жури през март 2011. То 
ще подбере трите най-добри рисунки, които най-точно 
отговарят на концепцията “Безопасност за всички”. 
Решението им ще се базира на убедителното и 
позитивно послание на рисунката, на качеството й, 
творческия й характер и оригиналност.

  Íàöèîíàëåí ïîäáîð2

Избраните екипи финалисти ще бъдат поканени на 
Международна среща в Париж.

Ôèíàëèñòèòå3

Ìåæäóíàðîäíà 
ñðåùà

Екипите финалисти на национално ниво ще се срещнат с класовете 
финалисти от другите участващи страни на Международната среща 
в Париж през май 2011 г. Ученици от различни националности ще 
прекарат три дни, забавлявайки се и споделяйки идеите си. Уникална 
възможност за децата да се насладят на прекрасни моменти и на 
техните учители да обменят опит.

4

Ñúñòåçàíèå çà íàé-äîáðà ðèñóíêà

åëåìåíòèòå íà ðèñóíêàòà

Логото “Safety for all” 
е добре откроено

Добре 
структурирана 
рисунка.

Главната илюстрация 
се откроява на 
едноцветния син фон.

Главните букви са 
лесни за 

четене.Използването 
на рими спомага за 

лесното запомняне на 
слогана

“Върви безопасно, живей цветно и слънчево”

Èëþñòðàöèÿòà
Илюстрацията трябва да бъде ясна, добре позиционирана и видима от разстояние. Възможно е да е рисунка с моливи, 
бои, апликация (колаж) или комбинация от всички изброени техники. 
Ïðåïîðú÷èòåëíèÿò ôîðìàò å À3 èëè À4, хоризонтален или вертикален.

126 ОУ "Пет
ко Ю

. Тодоров" гр. София

финалист
и 2009-2010

3 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Горна Оряховицафиналисти 2009-2010

3 ОУ "Димитър Талев" гр. Благоевградфиналисти 2009-2010


