ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА
„ЙОСИФ ВОНДРАК” ГР. РУСЕ
7002 Русе, ул. ”Александровска” 108 тел.: (082) 836 063, (082) 836011,

ОРГАНИЗИРА
ЕЖЕГОД ЕН КОНКУРС

за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО”
”THINK GREEN”
По повод Деня на Земята - 22 април
Със съдействието на:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ / РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – РУСЕ
ПРИРОДЕН ПАРК “РУСЕНСКИ ЛОМ” /РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ / РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
МЕБЕЛНА ФИРМА «ГОЛД-АПОЛО» ООД
МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ «ИРИМ» ЕООД / МЕБЕЛНА ФИРМА «ФАНТАСТИКО МЕБЕЛ» ООД
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- РУСЕ

 Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към неотложните
екологични предизвикателства!
 Никога не е имало по-подходящ момент за нов подход към дизайна!
 Чрез своето въображение и креативност младите хора да играят
трансформираща роля в обществото!

Приложете в реални предмети своите идеи за зелено бъдеще!
Нарисувайте своя проект или изработете макет на:
 мебели (столове, маси, етажерки и др.)
 интериори (рисунки, макети, проекти)
 аксесоари за дома (лампи, часовници и др.);
 аксесоари за вас (бижута, чанти, чадъри, шапки, шалове и др.)

Да съхраним природата чрез творчество!
Използвайте естествени и рециклиращи се материали!
Дайте втори живот на старите вещи !
Създайте нещо наистина различно, уникално и полезно !
Творбите ще бъдат журирани в две възрастови групи:
1– 4 клас
5 - 8клас
Няма ограничения на техниките и материалите. Всяка творба да бъде придружена
със следната информация: трите имена на автора, възраст, училище,
преподавател, телефон за връзка.
Краен срок за предаване на рисунките и макетите - 24 април 2017г.
в ПГДВА, ул. “Александровска” №108 (всеки делничен ден от 9,00 до 17,30 часа).
Победителите ще бъдат обявени на 26 април 2017г. на сайта на ПГДВА”Й.Вондрак” www.pgdva-ruse.net
Награди: Предметни награди и грамоти за участниците и преподавателите.
Представените творби ще бъдат подредени в изложба в ПГДВА”Й.Вондрак”,
на която ще бъдат връчени наградите.

Откриване на изложбата - на 27 април 2017 г. от 17.00 часа.

