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НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„БЯЛО И ЧЕРВЕНО“

ПОСВЕТЕН НА 1 – МАРТ БАБА МАРТА



КОНКУРСА СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ

НАГРАДНИЯ ФОНД НА КОНКУРСА Е ПОДИСИГУРЕН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – НАРОДНО ЩАСТИЕ ЗА 2021 ГОДИНА 








РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
2021 ГОДИНА  





ЦЕЛ  НА КОНКУРСА  
Националният ученически конкурс „Бяло и Червено” се провежда в подкрепа на запазване, съхраняване и предаване на Историята на страната ни и подкрепа на Учениците, децата и самодейността. 

„Бяло и Червено ” цели да накара учениците да разгърнат способностите си и да покажат на какво са способни. В страната ни има страшно много талантливи млади хора, ученичи и самодейци, който трябва и би трябвало да се показват, да им се дава възможност и стимули за реализиране на идейте им. 

Партньори в рамките на конкурса са: Национално сдружение – Народно щастие, Хеликом гроуп страст  Ангрия, Булниксметаликос – Великобритания, различни производители на Автомобили и Авточасти на територията на Европа. 

Конкурса се провежда с конкурсен характер. В конкурса има включен награден фонд подсигурен от бюджета за 2021 година на Национално сдружение – Народно щастие. 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Право на участие
Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна, както и представители на културните институции Читалища и Самодейни клубове.  Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 
Първа възрастова група – 7 – 10 година ;
Втора възрастова груп – 11 – 25 години ; 
Трета възрастова група – над 25 години . 

Тема:

Конкурсът включва изработка на мартеница и представяне на историята на мартеницата. 
В конкурса могат да бъдат използвани всякакви материали. Няма ограничения за размера и вида на изработената мартеница. Задължително условие за участие в конкурса е мартеницата да бъде изработена собственоръчно. 

Всеки участник в конкурса следва да избере име на своята мартеница. 

Условия за участие:

Проектите участват в две фази:

      1.1  Първа фаза - кандидатстване с проектно предложение 
      1.2 Втора фаза – оценка и награждаване на участниците участвали в конкурса

	Мартениците трябва да бъдат изработени собственоръчно. В конкурса не се допускат мартеници, който са закупени и не са изработени. Такива произведения ще бъдат анулирани от конкурса   


Изпращане на проектите за участие
Проектите в двете фази на конкурса задължително се подават, придружени от следните коректно попълнени и подписани формуляри:
- за кандидатстване (Приложение № 1); 
Формулярите се изпращат, съгласно посочените срокове, на адрес:– София 1000, кутия 804, ул. Георги Сава Раковски № 188 съпроводени с изработената мартеница или мартеници 

До участие в конкурса няма да бъдат допуснати проекти, изпратени без формуляр съответно по Приложение № 1, с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр, съответно по Приложение № 1.
До участие в конкурса няма да бъдат допускани мартеници, който видно доказват и показват че не са изработени от ученици.
За повече информация:
02/ 468 69 97 – Дирекция – Управление на младежки политики към Национално сдружение – Народно щастие
Срок за изпращане
Материалите за участие в конкурса „Бяло и Червено” трябва да бъдат изпратени както следва:
	Първа фаза - до 26 февруари 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);


Брой проекти
Всеки участник може да участва само с един проект по една от предложените подтеми. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на проекта, с който участва в конкурса.

Критерии за оценка:
	спазени изисквания на заданието (обем, срок на изпращане в двете фази на конкурса);
	креативност и оригиналност на проекта; 
	новост и актуалност на проблема(ите), които се опитвате да решите;

позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта;
отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии;
численост на обхванатите в проекта целеви групи;

Номиниране на проектите и определяне на призовите места
Проектите ще бъдат оценявани от Експертна комисия

Етапи на оценяване.
Iви етап: Оценява се кои от получените до 26 февруари 2021 година проекти са достигнали адресата в срок, отговарят на изискванията и се допускат до втория етап. Списък на одобрените проекти ще бъде публикуван след 01 март 2021 г. и ще бъде изпратен по електронните пощи на всички участници в Конкурса
Експертната комисия награждава общо 64 проекта. 


IIри етап: Експертната комисия (посочена по-горе) оценява по зададените критерии изпълнението на допуснатите до втория етап проекти и предоставените в Национално сдружение – Народно щастие (на електронен и хартиен носител) в срок до 10 март 2021 г.  Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети Експертната комисия  номинира и осигурява предметни награди за  най-добри 12-сет проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по 3 във всяка възрастова категория , 3 проекта, класирани за поощрителни награди Експертната комисия награждава общо 64 проекта. 
Комисията обявява класирането до 25 март 2021 г., след което резултатите ще бъдат изпратени на всички участници участвали в Конкурса.

Награждаването на победителите ще се състои през месец Април 2021 година.
Във всяка от трите възрастови категории ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, три поощрителни награди и една специална награда. 




