Морски клъстър България съвместно с Българска морска камара и със съдействието
на Технически университет-Варна, Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ и
Колеж по туризъм към Икономически университет-Варна, ежегодно организират „Дни
на сини кариери“. Част от формата тази година е и конкурсът “Бъдещето на Черно
море”.
В него могат да участват ученици от основни и средни училища и студенти от цялата
страна. Срокът за представяне на конкурсните материали е до 6 декември, а на 19
декември (честване на Никулден от морската общност по стар стил) ще бъдат обявени
победителите. Участниците ще се състезават с рисунка, есе, концептуален
модел/идеен проект на иновативно решение по темата на състезанието.
РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на конкурс
на тема: „Бъдещето на Черно море“
Конкурсът е свързан с популяризирането на морските професии в областта на синята
икономика сред младежка аудитория от различни възрастови групи.
I. Цели:
●
●

Да се привлече вниманието и интереса на младите хора към синята икономика
в България – отрасли или стопански дейности и професии и въздействието,
което оказват върху Черно море;
Да се предостави възможност на различни възрастови групи да представят
своето виждане/ гледна точка за влиянието на човешката дейност върху морето,
перспективите и евентуални решения.

II. Условия за участие:
В конкурса могат да участват ученици и студенти от цялата страна, в следните
категории:
● Ученици 1 - 7 клас могат да участват индивидуално, с рисунка или есе;
●

Ученици среден/гимназиален курс и студенти могат да участват с концептуален
модел/идеен проект на иновативно решение по темата. Участието е
индивидуално или в колектив до 5 участника.

Всеки участник (индивидуален или колектив) може да изпрати само една
рисунка, есе или проект.
III. Изисквания:
Всички конкурсни материали се изпращат в срок до 6 декември 2021 г. включително,
на електронна поща bcc@marinecluster.com.

Информация за автора/колектива се представя само в текста на мейла, с който се
изпращат материалите. Посочват се:
-

за ученици: три имена, област, община, населено място, пълно наименование
на училището, клас, телефонен номер и електронен адрес на училището,
телефонен номер и електронен адрес на участника;

-

за студенти: три имена, област, община, населено място, курс, специалност,
образователна и квалификационна степен (бакалавър или магистър) и
университет, телефонен номер и електронен адрес на участника;

●

Рисунка – формат: А4, максимум А3, сканиран файл; техника: няма
ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване;

●

Есе - формат: DOC или DOCX на Microsoft Word; обем: до три печатни
страници (формат А4); разредка на редове и абзаци: 1,5; - подравняване:
двустранно; шрифт: Times New Roman; размер на шрифта: 12;

●

Концептуален модел/идеен проект – текстово описание, презентация (Power
Point или видео формат), компютърна графика или друг формат.
IV. Критерии за оценяване

●

Рисунка – авторска, да отразява тематиката на конкурса;

●

Есе да демонстрира познания по темата; тезата да съответства на
формулираната тема; приложен творчески подход и изразяване на лична
позиция; добре подбрани аргументи; спазване на езиковите норми.

●

Концептуален модел/идеен проект – да бъде съобразен с темата на конкурса
и да представя авторска визия на участниците.

V. Класиране на участниците:
Комисията от специалисти в областта на синята икономика ще определи найдобре представилите се участници в следните категории:
●
●
●
●
●
●

Приз за рисунка;
Приз за есе;
Приз за средношколски проект (индивидуално);
Приз за средношколски проект (колектив);
Приз за студентски проект (индивидуално);
Приз за студентски проект (колектив);

VI. Награди
В различните категории са предвидени предметни награди като безжични Bluetooth
слушалки, преносима външна батерия за телефон, ваучери за книги и безжични
Bluetooth колонки за мобилни устройства. Тяхното точно разпределени ще бъде
обявено в хода на конкурса. Наградите са осигурени с подкрепата на Община Варна.

VII. Допълнителна информация
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат
обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения
конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането
на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
Авторските права на изпратените творби остават в участниците, като организаторите
на конкурса получават правото единствено да ги споделят с цел оценка от журито и
комуникационни дейности в контекста на конкурса.
VII. Контакти
За повече информация, моля свържете се с екипа на “Морски Клъстър България” - тел.
052/ 695 675 и на e-mail: office@marinecluster.com

