Условия на конкурса:
1. Участниците се групират в две категории: първа категория (основни училища)
5-8 клас и втора категория (средни училища) 8-12 клас, а темите на конкурса
са диференцирани в зависимост от категорията на участниците.
В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в
Шумен и региона.
Допускат се само индивидуални участници.
2. Теми за конкурса:
За категория 1-4 клас:
- Рисунка на тема „Индустрията в моя регион“
За категория 5-8 клас:
- Индустрията в моя град
- Металите – материалите на бъдещето
За категория 8-12 клас:
- Металите – технология и приложение
- Инженерът – творец на бъдещето
3. Изисквания за оформяне на презентацията: Обемът на презентацията трябва
да бъде 10 слайда; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция
300 dpi).
4. Изисквания за оформяне на есето: Обемът на есето трябва да бъде до 3
страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right:
25 mm; Font -Times New Roman, Size - 12; Word doc или docx, Line Spacing1,5;
Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).
5. Есетата и презентациите ще се бъдат оценявани от жури.
6. Презентацията или есето, заедно с регистрационния формуляр се изпращат
по електронен път на е-mail: konkurs@uctm.edu
Важни срокове: 15 май 2017 г. – краен срок за регистрация и изпращане на
презентацията или есето
Очаквайте допълнително - обявяване на резултати на сайта на ХТМУ;
връчване на наградите.

7. Награждаване: Авторите на презентации и есета, класирани на първи места ще
имат възможност да ги представят пред учениците от училищата в Шумен и
региона.
На тържествена церемония, организирана от ОБЩИНА ШУМЕН, те ще получат
предметни награди, осигурени от АЛКОМЕТ, грамоти и сертификати.
8. Всички участници ще получат сертификати

Препоръки и насоки за работа:
Направете проучване относно:


най-старите предприятия в града или региона, съдбата им днес



кои предприятия се развиват успешно днес



изявени представители на индустрията в миналото и днес



новите технологии в предприятията и постигнати резултати



произвеждани продукти, потребители



екологични инициативи в предприятията



индустрията с отговорност към работещите и региона



мнения и отношението на близки и роднини, работещи в региона

За контакти:

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
София, 1756, бул.”Кл. Охридски” 8
тел. (02) 81 63 182
e-mail: konkurs@uctm.edu

