ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕГЛАМЕНТ
НА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК НА
НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Конкурсът цели:
 Създаване на проект за изработване на уникален знак на национално
средношколско състезание ,,Енергетиката и ние", представящ цялостната
концепция за енергетиката, ролята и в нашият живот, ролата на човека в енергетиката.

 Стимулиране на творческите заложби и състезателния дух на учениците.
2. ПРОЕКТНА ЗАДАЧА И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й
Предмет на конкурса: изработване на графичен отличителен знак на национално
средношколско състезание ,,Енергетиката и ние".
Право на участие: конкурсът е отворен за ученици от IX до ХІІ клас. Всеки кандидат в
конкурса има право да представи 1 предложение, с което да участва в конкурса.
Представените работи трябва да са изготвени единствено за целите на този
конкурс.
Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на
разработката си.
3. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Съгласно регламента на конкурса класирането на конкурсните проекти се извършва от
комисия, включваща преподаватели от ТУ-Варна, работодатели и партньори.

Методика за оценка
на
конкурсните
проекти

Брой точки

Ясна концепция.

До 25 точки

Съответствие с целите,
зададени в
конкурсната програма.

До 25 точки

Оригиналност на
идеята
Художествена и
естетическа стойност

До 25 точки
До 25 точки

Максималният брой точки, които може да получи дадено предложение е 24.
Участниците се класират в низходящ ред според общия брой точки, получени за
тяхното предложение.
НаградИ се присъждат на класираните на първо, второ и трето място.
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Предложенията трябва да бъдат авторски.
Представените проекти трябва да отговарят на следните изисквания:
 Предложенията за графичен знак трябва да бъдат представени изработени в
програма за векторна графика (Corel Draw, Adobe Illustrator);
 Да бъдат конвертирани всички използвани за изображението шрифтове в криви;
 Следва да бъде подготвен пълноцветен и черно-бял вариант на проекта;
 Проектите следва да са изпратени на einie@tu-varna.bg както във векторен
вариант – CDR или EPS или AI, така и във формат *pdf и *.png.
Предложението трябва да бъде представено на три отделни страници:
 Първа страница трябва да съдържа цветен вариант (пълноцветен печат) на
графичен знак на български език в три различни размера (10х10 см, 5х5 см и
2,5х2,5 см).
 Втора страница трябва да съдържа черно-бял вариант на графичен знак на
български език (съответстващ на цветното изображение) в три различни размера
(10х10 см, 5х5 см и 2,5х2,5 см).
 На трета страница трябва да бъдат представени описание на използваните
шрифтове и на хералдиката на символите и цялостна обосновка на идеята – до 1
стр., шрифт Times New Roman, размер 12.
5. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Участниците в конкурса изпращат предложенията си на einie@tu-varna.bg .
Проектните предложения се приемат по електронната поща с цел облекчаване на
участниците. Всяко предложение трябва да включва сканирани 1, 2 и 3 страница,
техническите изисквания и данни за участника.
Всяко от предложениета ще бъде с входящ номер по реда на постъпване и ще бъдат
представени на членовете на конкурсната комисия само с входящ номер, без име на
участника.
За „Конкурс за графичен отличителен знак на Национално
средношколско състезание ,,Енергетиката и ние"
Име на учасника:
Клас:
Специалност:
Училище:
Град:
Тел. номер и email на участника:

Срок за подаване на предложенията за конкурса: до 24:00 часа на 25.02. 2017 г.
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Представените конкурсни проекти се номерират по реда на постъпването им и се
съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците.
Деканът на ЕФ при ТУ- Варна определя комисия, която да разгледа проектите и да
състави протокол за класирането им. Комисията отстранява от класирането
участниците в конкурса, които не отговарят на поставените изисквания, и класира
подадените предложения, съгласно обявените критерии за оценка.
Комисията съставя протокол за класирането на проектите, подписан от всички членове,
и информира финалистите.
Списъкът с финалистите се публикува на страницата на ТУ-Варна.
6. НАГРАДЕН ФОНД – Наградният фонд за първо, второ и трето място ще се
съобрази с финансовата рамка на състезанието ,,Енергетиката и ние".
Отличеното предложение става притежание на ТУ-Варна чрез декларация за
предоставяне за неограниченото право на ползване.
Организаторите не носят отговорност за отмяна, забавяне или промяна на конкурса
поради непредвидими обстоятелства.
7. КАЛЕНДАР НА КОНКУРСА

До 25.02.2017 г.

Набиране на предложения

До 09.03.2017 г.

Комисията класира участниците в конкурса на 1-во,
2-ро и 3-то място.

До 10.03.2017 г.

Публично обявяване на класираните

15 – 30.03.2017 г.

Награждаване на победителите по време на
провеждане на национално средношколско
състезание ,,Енергетиката и ние".
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