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КОД ПО АДМИН: 1690448

КОНКУРС
НА ТЕМА:
„Ако всичко на света е безсмислено, какво ни пречи да си измислим
някакъв смисъл?”

I

Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива,
популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична
позиция в областта на художественото слово.
II Изисквания по категории:
1. Категория Стихотворение или съчинение/приказка
 Условия за участие
 Право на участие в конкурса имат ученици от I - IV клас от училища, извънучилищни
звена, читалища, клубове, школи и др.
 творба – обем до 2 печатни страници, шрифт -12 Times new Roman, разред - 1.5,
двустранно подравняване.

2. Категория Стихотворение или съчинение разсъждение
 Условия за участие
 Право на участие в конкурса имат ученици от V – VII клас от училища,
извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 творба – обем до 2 печатни страници, шрифт -12 Times new Roman, разред - 1.5,
двустранно подравняване.
3. Категория Стихотворение или есе
 Условия за участие
 Право на участие в конкурса имат ученици от VIII – XII клас от училища,
извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 творба – обем до 2 печатни страници, шрифт -12 Times new Roman, разред - 1.5,
двустранно подравняване.
III Краен срок: моля, изпращайте творбите до 12.04.2022 г. на email: konkurs@soudanov.org,
като тема на email да е налична информацията за класа на участника и категорията творба,
напр. 2 клас, стихотворение или 10 клас есе и т.н.


Необходима информация
 Трите имена на ученика, клас
 Адрес, телефон на учебното заведение (клуб, школа и др.)
 Име на преподавателя

IV Общи условия


Конкурсът е индивидуален. Всеки участник има право да участва с по една творба. До
оценяване не се допускат творби, които не отговарят на регламента на конкурса

V Класирането ще се извърши в три възрастови групи
 І възрастова група - от I до IV клас
 поезия
 проза
 II възрастова група – от V до VII клас
 поезия
 проза
 ІII възрастова група - от VII до XII клас
 поезия
 проза



Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамота и материална награда във всяка
възрастова група и категория.



Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани.



Творбите на участниците не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото
да ги публикуват , с цел популяризиране на конкурса.



Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Ако всичко на света е
безсмислено, какво ни пречи да си измислим някакъв смисъл?” 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.



За справка и допълнителна информация konkurs@soudanov.org и http://soudanov.org/

