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РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ  
 

НА XIV
-ТО

 КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

02. 12. 2017 г. 
 

I. ЦЕЛИ на състезанието: 

 1. Предоставя възможност за творческа изява на учениците със знания и практически 

умения в областта на работата с компютри и информационни технологии. 

2. Осигурява възможност за реализация постиженията на учениците. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ: 

Инициатор на състезанието е ЦПЛР-ЦУТНТ - гр. Русе. 

 Организатор: ЦПЛР-ЦУТНТ - гр. Русе и РУО - гр. Русе. 

 Място на провеждане: РУ “Ангел Кънчев” – гр. Русе 

 Начален час: 9.00 ч. на 02.12.2017 г. При заявен по-голям брой участници от 

наличните работни места в компютърните зали на ЦИКО в Русенски университет, 

състезателите ще бъдат разпределени за участие с по-късен начален час, посочен от 

организаторите.  
 

III. РЕГЛАМЕНТ на състезанието: 

 Състезанието се провежда в направление информационни технологии с времетраене 

60 мин. за състезател от всяка възрастова група по съответната тема: 

I, ІІ, ІІІ, ІV и V клас - Учениците ще разработят Коледна картичка на тема – 

„ВЕСЕЛА КОЛЕДА“ - с програмен продукт: MS Paint. 

  VІ ,VІІ и VІІІ клас - Учениците ще разработват презентация с програмата MS PowerPoint 

на тема: „БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ ЗА БЪДНИ ВЕЧЕР И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО”   
 

IV. УСЛОВИЯ за участие: 

 1. До участие в състезанието се допускат ученици I - VІІІ клас, подали своевременно 

заявка за участие /трите имена, училище, клас/ и заплатили такса - правоучастие от 4 

(четири) лева до 28.11.2017 г. в ЦПЛР-ЦУТНТ - Русе, ул. „Одрин” № 1 или по банков път: 

ТБ ИНВЕСТБАНК – РУСЕ, IBAN  BG32IORT73793100038400    BIC  IORTBGSF   

Основание: Коледно състезание по ИТ – брой участници 

  2. Заявка за участие се подават на е-mail: cutnt_rs@abv.bg, като използвате формата за 

заявка, публикувана на www.cutnt-ruse.com  
 

V. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ: 

 1. Оценяването на проектите се извършва от комисии, съставени от художник и 

преподаватели по информационни технологии на ученици от І до VІІІ клас.  

 2. Класирането е индивидуално. 

VI. КАРТИЧКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО 

ОСТАВАТ В ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ И НЯМА ДА БЪДАТ 

ПУБЛИКУВАНИ. 
 

За информация по регламента и подаване на заявки: 

ЦПЛР-ЦУТНТ - гр. Русе: ул. ”Одрин” № 1;  082/ 83-46-78, e-mail: cutnt_rs@abv.bg; 

http://www.cutnt-ruse.com 
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