ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
гр.Пловдив, бул. “Марица” 57A тел.: 032/ 907 800
факс: 032/ 951 934
e-mail:obshtina@maritsa.org

web: www.maritsa.org

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ МОЕТО НАСЕЛЕНО
МЯСТО-ЧАСТ ОТ ОБЩИЯ ДОМ НА ЕВРОПА “

Община „Марица“ организира Конкурс за есе на тема „Моето населено място-част от
общия дом на Европа “, посвещава на 30-годишнината на Община „Марица“ .
РЕГЛАМЕНТ:
Условия за участие в конкурса.
За участие в конкурса се допускат ученици на възраст между 10 и 16 години. Есетата трябва
да бъдат самостоятелно подготвени на български език с обем до три стандартни страници
формат А4. Кратко описание в което се акцентира върху един от следните моменти:
исторически свидетелства и/или предания, свързани със създаването и името на селището;
природни или исторически паметници на територията на селището или в землището му;
история на прочут местен човек или на прочут род; описание на местна културна традиция
(фолклорен празник, събор, фестивал); описание на занаят или земеделска култура,
отличителни за поминъка на местните хора; описание на сграда или местност, символ на
селището - и на тяхната история.Те трябва да отразяват отношението на участниците към
бъдещето на родното село, общия ни европейски дом и мястото на гражданите в него.

ЖУРИРАНЕ:
Осъществява се от 5 членно жури, определено от организатора. Решенията на журито са
окончателни и неоспорими.
Участниците се оценяват в следните възрастови групи :
Първа група: от 10 до 13 г.
Втора група : от 14 до 16 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИ РАЗРАБОТКИ:
-съответствие с тематичните направления на конкурса;
-подбор на точна и достоверна информация;
-език и стил на изложението;
-оригинален подход към избраната тема.
Материалите трябва да бъдат представени в срок до 09.03.2018 г. на адрес: гр.Пловдив , бул.
„Марица“„№57А, Община „Марица“ - деловодството на община „Марица“ на вниманието
на Люба Маврева.
Всеки участник в конкурса посочва: три имена; дата на раждане; местоживеене ; адрес на
електронна поща; телефон в апликационна форма за участие.
НАГРАЖДАВАНЕ :
Излъчват се по трима победители в двете възрастови групи - I място , II място, III място.
Награждаването на победителите с грамота и предметна награда ще бъде на 22.03.2018г. от
17 ч. на тържествена сесия на ОБС „Марица“.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:
Като организатор Община „Марица“ поема ангажимента да разгласи конкурса чрез писма
до училищата и читалищата от общината. Поема отговорност за организиране на журито и
подсигуряване на необходимите грамоти и награди.
За контакт и информация:
Еmail: l.mavreva@maritsa.org
Люба Маврева
тел. 032/907821

