СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
Гр. Тутракан, област Силистра, ул. „П. Р. Славейков“ 15
Тел./факс 0866/605 81, 630 37, 635 63, 601 57, e-mail: sou_jovkov@abv.bg, http://souyovkov.com/

Регламент
за конкурс по повод патронния празник на
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

ТЕМА:
❖ Надеждата в творчеството на Йовков и днешния свят
❖ Йовков и неговият свят
ВИДОВЕ ТВОРБИ:
❖ Есе
❖ Кратко филмче (откъс от Йовково произведение) или горепосочените
теми
❖ Стихотворение
❖ Рисунка
ПРАВО НА УЧАСТИЕ – УЧЕНИЦИ ОТ V ДО XII
❖ I-ва възрастова група - V-VII
❖ II-ра възрастова група – VIII-X
❖ III-та възрастова група – X-XII
❖
❖
❖
❖

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Разработките да отговарят на темата на конкурса.
За есе - обем до 3 печатни страници.
Ясно посочени 3-те имена и клас на участника.
Не се журират творби иззети от интернет.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ЕСЕТО:
Шрифт - Times New Roman
Размер на шрифта - 12 pt
Междуредие - 1,5
Двустранно подравняване
ИЗИСКВАНЕ КЪМ ФИЛМА:
Времетраене до 5 минути
Индивидуално участие или екип
Да отговаря на темата
Право на помощ от учител, като задължително се отбелязва вида
помощ и името на учителя

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РИСУНКА
❖ Да отговаря на темата
❖ Индивидуално или екипно участие
❖ Право на помощ от учител, като задължително се отбелязва вида
помощ и името на учителя
СРОКОВЕ:
Изпращане на творбите - до 18.11.2021 електронната поща на училището
с адрес: sou_jovkov@abv.bg или на място в училище
Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета) за всяка
възрастова група и за всеки раздел: есe , рисунка или кратко филмче.
Наградите се осигуряват от организаторите; • Всички отличени творби
получават грамоти.
Номинираните рисунки участват в училищната изложба;
ВАЖНО!!!
В конкурса може да се участва само с една творба!
Ученически съвет,
СУ „Йордан Йовков“

