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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 

Детски празник на талантите „Да докоснеш дъгата 2022”, организиран 

от Община Кюстендил и Обединен детски комплекс ще се състои на 27 

май – петък, Начало – 17:00 часа  в Регионален исторически музей -

Кюстендил. 

В празника могат да участват талантливи  момичета и момчета от 

трети и четвърти клас. 

Всяка паралелка ще може да излъчи най-много по три момичета и три 

момчета с изявен талант, така че всеки клас и училище да бъдат 

представени по възможно най-добрия начин.  

Освен индивидуалните изяви всяко училище може да се включи в 

празника и с по едно колективно изпълнение (по желание). 

Всички изпълнители (солови и колективни) следва да участват в 

предварителен подбор на 4 и 5 май, който ще се проведе в съответното 
училище. Жури от експерти от ОДК ще реши окончателния състав на 

участниците в спектакъла. 

        

Моля да ограничите времето на изпълненията – солови и 

колективни до три минути! 
 

За участие в Детски празник на талантите „Да докоснеш дъгата 2022”, 

моля: 

1) Изпратете списък с имената на децата и съставите и вида на 

изпълнение нa имейла на ОДК.  

 Моля, заявете участието си най-късно до края на работния ден 

на 03.05.2022 г. (вторник).  
Посочете удобните за учениците ден и час (по избор от приложения 

по-долу график). На 04.05.2022 г. (сряда ) ще изпратим утвърдения 

график. 

2) Всички изпълнители да бъдат със съответния акомпанимент на 

живо или на електронен носител в определения ден и час. 

 

Забележка:  С одобрените от журито деца във времето до спектакъла, 

при нужда, ще работят специалисти от съответния жанр, така че децата да 

се представят по възможно най-добрия начин. 
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Искрено се надяваме, че ще се получи истински празник за децата и 

изключителен форум за изява на най-талантливите от тях. 

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Детски празник 

на талантите „Да докоснеш дъгата 2022” ще бъдат обработени и 

използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на 

настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните 

данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с 

Вътрешните правила на Обединен детски комплекс. 

Всички права на участниците относно обработката на личните им 

данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Обединен детски 

комплекс – гр. Кюстендил 2500, ул. „Марин Дринов” №7, или на 

електронен адрес: odk.kn@abv.bg.   

 

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в 

събитията на Обединен детски комплекс – Кюстендил, могат да бъдат 

публикувани с нетърговска цел в медиите. 
 

 

 

 

БОЙКО МАЛИНОВ 

Директор на ОДК – Кюстендил  

 
 

 

Дата Час (от – до) 

04.05.2022 г. 08:00 – 14:00;    

05.05.2022 г. 08:00 – 14:00;    
 


