ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2019 г.
МОЕТО РОДНО МЯСТО! АЗ МОГА ДА БЪДА ПОЛЕЗЕН!
Вашето виждане за града. Как самите Вие виждате неговото развитие и може да
бъдете полезни? С какво може да помогнем, за да направим нашето училище,
улица, град по-красиви…
Малките стъпки, които ни водят далече. Водят до хубава промяна.

РЕГЛАМЕНТ
1. Право на участие в конкурса имат лица от 7 до 15 години.
2. Изисквания:
2.1. Формат:
• до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.
2.2. Придружаваща информация:
• трите имена на автора;
• личен телефон и e-mail за връзка - родител
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:
• на e-mail: pr@elinpelin.org до 15 февруари /включително/ 2019 г.
2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.
3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
4. Критерии за оценяване:
4.1. Изисквания:
• тематична свързаност на есето;
• последователност/логика на изложението;
• структура: увод – изложение - заключение.
4.2. Език:
• езиков речник и умение да бъде използван;
• правопис и пунктуация.

5. Оценяване:
5.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури.
5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.
5.3. Възрастови групи:
-

I-ва възрастова група - II – III клас
II-ра възрастова група - IV – V клас
III-та възрастова група - VI – VII клас
IV-та възрастова група - VIII – IX клас

6. Награден фонд:
Първите трима от четирите възрастови групи ще спечелят еднодневна
екскурзия!
7. Отличените есета ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Елин
Пелин и на фейсбук страницата на Общината.
8. Връчването на наградите ще се проведе в рамките на тържествата по повод
Националният празник - 03.03.2019г.

За контакт и допълнителна информация:
ДИАНА ДИМИТРОВА
Старши експерт "Връзки с обществеността"
Община Елин Пелин
E-mail: pr@elinpelin.org
Тел. 0877 155 107

