ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
НА RENAULT БЪЛГАРИЯ

Renault има мисия да помага на най-малките да бъдат отговорни участници в движението, да познават правилата за безопасно движение и да се грижат за
опазването на околната среда. Образователните материали „Пътят и аз“, разработени от педагози и специалисти на компанията, са в помощ на учители и ученици
от 1-ви до 5-и клас и могат да се свалят безплатно от www.safetyforall-bg.com . Училищата, участващи в програмата, могат да регистрират отбори за участие в
конкурса за детска рисунка „Пътят и аз“.

ЕТАП 1

ЕТАП 2

ЕТАП 3

Ако сте учител, влезте на www.safetyforall-bg.com и
в меню „Регистрация“ попълнете формата за участие в
програмата.
Една регистрация за училище е достатъчна, независимо
от броя отбори, които ще се включат.*
Свалете пособията и приложенията за обучение
и проведете часове по пътна безопасност.
Образователни материали в pdf:
safetyforall-bg.com/pomagala
Мобилно приложение за таблет:
www.safetyforall-bg.com/mobilno
Трима от регистриралите отбори учители, избрани чрез
томбола, ще получат графични таблети.

Ние в Renault ценим и стимулираме умението за работа
в екип. Вярваме, че отборните усилия дават по-добри
резултати, че обединението на идеи, способности и
знания е в основата на създаване на иновации и в
развитието на човечеството. Затова по регламент всички
рисунки трябва да бъдат подготвени от отбори от 2 деца
по теми в зависимост от възрастта на децата.

Жури, състоящо се от представители на Renault България,
Министерство на образованието и науката, Зоологическа
градина - София, V+O България и режисьорa на филма
„Лили Рибката“, ще класира три рисунки в двете
възрастови групи.

РЕГИСТРАЦИЯ И ТОМБОЛА

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПЪТЯТ И АЗ“

ТЕМИ
I и II клас: „Електромобилът и джунглата“
в партньорство с

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:
29 март 2019 г.

Децата трябва да представят визията си за чистите,
задвижвани от електричество, превозни средства, които
пазят природата и съжителстват мирно с животните.

ТЕГЛЕНЕ НА ТОМБОЛА:
30 април 2019 г.

III - V клас: „Коланът на моята спортна кола“
в партньорство с

КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

Победителите и техните класни ръководители ще бъдат
поканени на официалното връчване на наградите в
Зоологическата градина в София през май 2019 г.***
Всяко дете, участник в отличените отбори, ще получи
награда.
НАГРАДИ
I-II клас
I-во място: Конзола за игри Nintendo
II-ро място: 3D магически молив
III-то място: Робот с изкуствен интелект

Малките художници трябва да се превъплътят в
дизайнери и да представят проект за дизайн на
предпазен колан за спортен автомобил. Колан, който
спасява живот.

III – V клас
I-во място: Дрон и въвеждане в
производство на дизайна на колан
II-ро място: Смарт часовник
III-то място: VR очила

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РИСУНКИТЕ:
25 април 2019 г.**

НАГРАЖДАВАНЕ:
Май 2019 г.
В партньорство с:

* В конкурса могат да участват само отбори от ученици в съответната
възрастова група от съответното училище. До участие не се допускат
отбори от школи по изобразително изкуство, детски градини и т.н.

** Рисунките изпращайте на адрес: София 1680, бул. България 102,
ет. 5, офис 60. (За конкурса „Пътят и аз“ на Renault България.)

***Печелившите ще бъдат обявени на сайта www.safetyforall-bg.com и
уведомени чрез имейл.

