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"The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 
together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 
more than 60 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 
peoples beyond its borders”. 

 

 
PRESS RELİZ 

        
21-22 may tarixlərind ə Avropa İttifaqı u şaq rəsm müsabiqəsi təşkil edir 

                        
Bakı, 20 may 2016 

 
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi u şaqlar üçün rəsm müsabiqəsi elan edir. 
“Ətrafını k əşf et” adlı uşaq müsabiqəsində məqsəd rəsmlərl ə Azərbaycanda uşaqların ətrafı 
neçə qavradıqlarını, nələrdən zövq alıb, nədən narahat olduqlarını göstərməkdir.  
 
 
"Azərbaycanın çox zəngin mədəni irsi vardır, bu kimi müsabiqələr ətrafımızı kəşf etməyə və onu daha 
yaxşı anlamağa kömək edir. Müsabiqə Azərbaycanda gənc nəslin incəsənət vasitəsilə özünü ifadə 
edib, ünsiyyət qurmağa həvəsləndirilməsinə yardım edir. İnanırıq ki, incəsənət və mədəniyyət 
insanları birləşdirərək, onların ətrafı daha yaxşı başa düşüb qiymətləndirə bilməsinə yardım edə bilər", 
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Səfiri Malena Mard demişdir. 
 
Müsabiqədə iştirak etmək üçün Şənbə, 21 may (14.00-17.00) və bazar günü, 22 may (10.00-14.00) 5 
yaşdan 15 yaşa qədər uşaqlar Kapellhausa (Ünvan: Kirxa, 28 May küç. 35) yaxınlaşıb, verilən 
mövzuda şəkil çəkməlidirl ər. Bütün lazımi ləvazimatlar Aİ Nümayəndəliyi t ərəfindən təqdim 
olunacaqdır.  
 
Seçim münsiflər heyəti tərəfindən iki yaş kateqoriyası üzrə (5-9 və 10-15) aparılacaqdır. 1-ci və 2-ci 
yerin qalibləri planşet, 3-ci yerin qalibi kinoteatra 50 manatliq üzvlük kartı  qazanacaq. Avropa 
İttifaqı Nümayəndəliyi bütün iştirakcılara hədiyyə verəcəkdir. Qaliblər 25 may tarixində Aİ-nın 
Azərbaycandakı Səfiri t ərəfindən mükafatlandırılacaqdır.  

Rəsm Müsabiqəsi Kapellhaus-da təşkil olunan “Mən öz adımdan danışa bilmirəm. Sən mənim 
səsimsən. Bakının küçə heyvanları” adlı xeyriyyə tədbirlərinin bir hissəsi olaraq Avropa İttifaqı 
Nümayəndəliyi t ərəfindən maliyyələşdirilir.  

 
 

 
  


