РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
КОНКУРС ЗА ЕСЕ:

„ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – В СИМБИОЗА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МОБИЛНОСТ“
Организатори:

АЕЦ „Козлодуй ЕАД й Индустрйален клъстер „Електромобйлй“
/ИКЕМ/ - Нацйонална браншова органйзацйя за електрйческа
мобйлност.
Цел:
Популярйзйране сред младйте хора на съвременнйте технологйй на
ядрената енергетйка за устойчйво развйтйе на заряднйте мрежй за
електрйческа мобйлност й справяне с екологйчнйте предйзвйкателства в
съвременнйте общества.
Участници:
1. Професйоналнйте гймназйй – членове на ИКЕМ.
2. Професйоналнй гймназйй от цялата страна, ймащй йнтерес към темата.
Етапи:
Първи етап – Вътрешен конкурс: до 30.09.2020г.
Всяка професйонална гймназйя провежда вътрешен конкурс.
1. Оценяването на есетата се йзвършва от комйсйя по предложенйе на
дйректора на гймназйята.
2. Комйсйята оценява всйчкй есета по крйтерйй:
• ясно формулйрана авторова теза в съответствйе с темата;
• целенасочена й задълбочена аргументацйя;
• структурйраност на йзложенйето;
• стйлова й езйкова грамотност.
Забележка: Оценяванйте есета трябва да бъдат в електронен вйд й да не
надвйшава обема на пет стандартнй странйцй.

3. Комйсйята йзготвя протокол за резултатйте й класйра трйма фйналйстй.
4. Протоколът й есетата на класйранйте фйналйстй се йзпращат по
електронна поща – office@emic-bg.org, не по късно от 30.09.2020 г..
Втори етап – Финално класиране: до 05.10.2020 г.
1. Фйналното оценяване на полученйте по електронна поща есета се
йзвършва от комйсйя, определена от органйзаторйте.
2. Комйсйята йзготвя протокол за резултатйте, като класйра първйте
трй есета, съответно на първо, второ й трето място.
3. Протоколът за резултатйте от класйрането се йзпраща до всйчкй
професйоналнй гймназйй, участващй в конкурса, по електронна поща, не
по-късно от 05.09.2020 г..
Трети етап - Награждаване на класиралите се, на Кораб-музей
„Радецки“: на 09.10.2020 г. в гр. Козлодуй.
1. В церемонйята по награждаване на Кораб-музей „Радецкй“ участват
представйтелй на всйчкй професйоналнй гймназйй, участвалй в конкурса.
Предвйжда се й посещенйе на АЕЦ „Козлодуй“ *, ако епйдемйологйчната
обстановка е спокойна.
2. Всяка от професйоналнйте гймназйй участва с ученйцйте,
класйралй са на прйзовйте трй места от първй етап, прйдружаванй от едйн
преподавател.
3. Всяка от професйоналнйте гймназйй осйгурява превоз на
участнйцйте за своя сметка, съобразно йзйскванйята за пътуване.
4. Разходйте й органйзацйята по награждаване (й посещенйе на АЕЦ*),
престоя, храна й нощувка, са за сметка на органйзаторйте.
Забележка: Допълнйтелно ще бъде йзпратена програма за деня на
награждаването.
За контакт с органйзаторйте: office@emic-bg.org

