ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКА
„МОЯТ УЧИТЕЛ Е СУПЕРГЕРОЙ“
ОРГАНИЗИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ „ТЕБЕШИР“
Фондация „ТЕБЕШИР“ - наричана по-долу „Организатора“, организира национален
конкурс за приказка „Моят учител е супергерой“ - наричан по-долу „Конкурса“.
Конкурсът има за цел да насочи вниманието на учениците и на широката
общественост върху учителската професия, като чрез своите приказки учениците ще
допринесат за положителния образ на учителите. В приказките си учениците трябва
да представят своята гледна точка за това какви качества трябва да притежава един
учител - “супергерой”. Основната цел на кампанията е да сподели добрите примери
от българското образование и по този начин да вдъхнови повече млади хора да
бъдат учители.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите
правила. С участието на участниците в Конкурса, родителите и/или попечителите
декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.
2. В Конкурса могат да участват всички ученици от 2-ри до 7-ми клас на общински,
държавни и частни училища в България, с изключение на деца на служители на
Фондация „ТЕБЕШИР“ и членове на журито на Конкурса.
3. Всички ученици, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат по 1
(една) приказка.
4. Организаторът приема приказки за участие в Конкурса, по посочения в т. 5 начин,
в периода от 12 март 2018 г. до 13 април 2018 г. Приказки, получени след 13
април 2018 г. не участват в Конкурса и Организаторът няма задължение към
тяхното изпращане обратно на подателя.
5. Приказките се изпращат по пощата на адрес: Фондация “ТЕБЕШИР”, София 1000,
бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №68, ет. 1, ап. 4.
6. Всички, представени за участие в Конкурса приказки, трябва да бъдат съобразени
със следните изисквания:
6.1. Приказките трябва да бъдат написани на ръка, на хартия размер А4, като няма
ограничения относно броя страници.
6.2. Няма ограничения относно жанра и формата на приказките.
6.3. Приказките трябва да бъдат съобразени с темата на Конкурса - “Моят учител е
супергерой”.

6.4. Към всяка приказка да бъде прикрепен отделен лист със следните данни: трите
имена на ученика, пълното име на училището, което посещава ученикът, и клас,
телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник.
7. С участието си в Конкурса всеки участник, съответно родител/настойник
потвърждава, декларира и гарантира, че:
7.1. Представените приказки са написани единствено от ученика - участник в
Конкурса.
7.2. Приказките не съдържат обидно, неприлично, провокативно или друго,
предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
8. Приказките, получени във връзка с Конкурса, остават собственост на
Организатора и не подлежат на връщане обратно на участниците в Конкурса.
Организаторът не е длъжен да съхранява приказките след 30 юни 2018 г.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
9. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка приказка се оценява поотделно от
Комисия от експерти - Жури. Непосредствено след като Журито определи
крайното класиране в Конкурса, победителите в Конкурса ще бъдат известени
чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно
обаждане на посочените от тях телефони. Имената на победителите ще бъдат
публикувани в интернет на адрес: http://tebehsir.bg.
10. Жури определя победителите в Конкурса след края на периода на приемане на
рисунките (виж т.4). Обявяване на победителите в конкурса: до 24 май 2018 г.
11. Определят се по трима победители (първо, второ и трето място), във всяка от
трите възрастови групи:
• ученици от 2-ри до 3-ти клас
• ученици от 4-ти до 5-ми клас
• ученици от 6-ти до 7-ми клас.
НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА
15. Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във всяка от трите
възрастови групи, получават грамота и материална награда.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
16. Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на
Република България в Арбитражен съд при БТПП, като компетентната
юрисдикция за каквито и да било спорове.
Участниците приемат също:
(а) да бъдат обвързани от настоящите Правила;
(б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички
въпроси, свързани с Конкурса, и

(в) че в случай, че участникът спечели, Организаторът може да използва
наградените приказки, както и името на всеки един от победителите, техните снимки,
изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса, но не
само, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение.
ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА, ПРОМЯНА И
ДОПЪЛВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
17. В случай, че Конкурсът не се проведе поради причини, извън контрола на
Организатора, които нарушават или засягат администрирането, сигурността,
справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс,
Организаторът си запазва правото да анулира, прекрати, промени или временно
да преустанови провеждането на Конкурса.
18. Организаторът си запазва правото да променя и допълва правилата за участие в
Конкурса, като промените се отразяват в сайта на Организатора на Конкурса на
интернет адрес: http://tebeshir.bg.
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