РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВОДАТА - 22 МАРТ

ЦЕЛИ:
 Да провокира творческите търсения на децата и младите хора и да насочи вниманието им към
опазване чистотата на водата;
 Да осмислят значението на водата в живота ни и за живота на Планетата;
 Да предложат активно поведение за придобиване на навици за пестене на водата;
 Да насърчи учениците да научат повече за физико - химични характеристики на водата, природните
и лечебните й свойства и значението й за човека и екосистемите.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
 Всички училища и учебни заведения, намиращи се в териториалния обхват на Басейнова дирекция
за Черноморски район – Варна (областите: Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Бургас,
Сливен и Ямбол).
ФОРМА НА УЧАСТИЕ:
 Състезанието включва представяне на проекти или кампании, свързани с темата за отбелязване на Деня
на водата тази година: „Вода и устойчиво развитие”;
 Проектите да съдържат реално извършени от учениците: изследване, решение на практически проблем,
създадени от тях материали, свързани с темата;
 Проектите се състезават в две възрастови групи:
- І група: V – VІІІ клас;
- ІІ група: ІХ – ХІІ клас.
 Участниците представят разработения от тях цялостен проект чрез мултимедийна презентация или
постер с размер не по – голям от 70 / 100 см (придружен с описание на дейностите) на електронна
поща: bdvarna@bsbd.org или адрес: гр. Варна 9000, ул. “Александър Дякович“ 33.
 В случай на повече от една дейност, кампания (проект) училищна комисия класира само един екип,
който изпраща материалите на посочения адрес. Не се класират проекти, които представят намерения
и планове за бъдеща работа, реферати или художествени произведения.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
 Участниците в конкурса могат да изпратят своите предложения до 16 март 2015 година.
Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

Всеки проект се придружава с данни за участниците и техния ръководител: имена, адрес,
телефон за връзка и имейл, клас, училище / извънучилищно звено;
 Протоколът от заседанието на журито, датата и началния час на награждаването ще бъдат
публикувани на официалната интернет страница на Басейнова дирекция за Черноморски район
– Варна: http://www.bsbd.org;
 Училищата на най-добре представилите се участници ще бъдат отличени с награди и ще
представят своите проекти на работна среща на Младежкия воден парламент за Черноморски
район.


АВТОРСКИ ПРАВА:
 Авторските права на участващите и на наградените творби в конкурса се предоставят на
организаторите;
 Творбите не се връщат на авторите и остават в творческия фонд на организаторите, като могат
да се използват за картички, календари и каталози, организиране на благотворителни изложби.

