
По повод предстоящия Национален празник 3ти Март и 30 годишния си юбилей, фирма Акварел 

ООД организира Национален конкурс на тема „ЗАЩО ИСКАМ ДА СЕ ВЪРНА ПРИСЪСТВЕНО В КЛАС?“ 

В подкрепа на българското образование, Акварел ООД ще обзаведе 6 класни стаи с модерни и 

иновативни „умни“ единични маси и столове. 

Наградите ще са разпределени в три възрастови групи, като ще спечелят първите две есета или рисунки 

събрали най-висок вот на харесвания в социалните платформи и оценени от комисия от независими 

експерти. 

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България. 
Първа възрастова група 

от 1 до 4 клас – рисунка 
Втора възрастова група 

от 5 до 8 клас – есе 
Трета възрастова група 

от 9 до 12 клас - есе 

Всеки клас, според възрастовата група, може да изпрати на имейл адрес ese@akvarel.net  

снимка на едно есе или рисунка по зададената тема. Всяка творба да е с двете имена на ученика, клас, 

име на училището, населено място и телефон за връзка. 

Акварел ще качи всяка творба в своя Facebook профил в албуми по възрастови групи и ще може 

да се гласува за тях. Първите 30 с най-много харесвания от всяка група ще бъдат оценени от комисия от 

независими експерти, които ще избeрат четири есета и две рисунки, по две във всяка възрастова 

категория. 

Спечелилите ще бъдат публикувани в сайта и на Facebook страницата на Акварел. Подробните 

правила за конкурса може да видите на https://akvarel.net/rules/ на www.akvarel.net и във Facebook 
 

ЕТАПИ 

1. Информационен 

17.01.2022г. - 27.01.2022г. 

2. Творчески 

28.01.2022г. - 13.02.2022г. 

3. Гласуване 

13.02.2022г. - 23.02.2022г. 

4. Оценка от независими експерти 

24.02.2022г. - 02.03.2022г. 

5. Анонсиране на победителите 

03.03.2022 г.  
 

НАГРАДИ 

I-во място: 

Оборудвана класна стая с 26 ученически маси FT707 Compact Laminate с вградено приложение SD 

Умен Чин и 26 стола Ft2800 + учителско бюро със стол и допълнителна индивидуална награда за 

автора на спечелилата творба. 

II-ро място: 

Оборудвана класна стая с 26 ученически маси ADS301 Versalit с вградено приложение SD Умен Чин и 

26 стола Ft2800 + учителско бюро със стол и допълнителна индивидуална награда за автора на 

спечелилата творба. 

+ Индивидуална награда за автора на спечелилата творба 

 

mailto:ese@akvarel.net
https://akvarel.net/rules/?fbclid=IwAR2pdPcoUCRyhWAx-vwY-UXRJnuO0rsMnM70Th4II85Cl43V9UXB_-Gu4qA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akvarel.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3n-bYCYH1gnVmfvSMgni3QJDv6nATPQLX6iJ3NbcfYMM5B6tKpdg9egSQ&h=AT1rOKhkCykUH8A4aHKQIpYuyBuw56IviR8fZBp4KHmbhHC49ZaoL_a16IcCuoAhxUjBlMuwNDYkdsKvhRlREXdvzfnNJoa1HmlGLYbJ3iPU5neeWztplo86PbrOWa7O2luW&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0m_XWTinxCWMzJ6LqBchHB3tU68qMx6Nq5MwKRPxfjZQQVjN6q78VY6ZJMJ8kLAEMMv60gsEQLh8d5uXZF8TCVIMJsAlhwbP_rC2d1_nfWhzHlN4-9VBcGsljHnCs-PAskWL3d_9EgomJLEv4CvUf_

