РЕГЛАМЕНТ
за участие в конкурс "Учителят, който обича всички" в кампанията
„Дни на приобщаването 2017“ на Сдружение „Център за приобщаващо
образование“

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
т.1.(1) Този регламент урежда правилата за участие в конкурс (наричан по-долу конкурса)
"Учителят, който обича всички" в рамките на кампанията Дни на приобщаването 2017.
Конкурсът е за избор и награждаване на най-добрата изненада за български учител, направена
от ученици, на които той/тя преподава.
(2) Организацията за провеждането на конкурса се осъществява от Сдружение „Център за
приобщаващо образование“, наричано по-долу ЦПО.
(3) Правилата са публични и гарантират прозрачност при избора на победител.
(4) В конкурса има награда за победител, избран от жури, и награда за победител, избран от
публиката чрез гласуване онлайн.
Наградата за победителя в конкурса, избран от журито, е привързано издигане във въздуха с
топловъздушен балон за спечелилите участници (ученици) и избрания за изненада от тях
учител. Учениците, които ще се качат на балона трябва да бъдат високи не по-малко от 1.20м.
Всеки непълнолетен спечелил ученик трябва да има подписана декларация от родител, която
удостоверява съгласието му, спечелилият да се качи на балона.
Участието в изненадата не задължава всеки спечелил от групата да се възползва от
възможността да се качи на балона.
Ако спечелилият клас не е от София, разноските за пътуването до София (транспорт и
настаняване – ако събитието е вечерно) се поемат от ЦПО. ЦПО поема разноските само на
децата, участвали в подготовката на изненадата, вписани в списъка от т.4, ал.6 и получили
изрично писмено съгласие от родителите си за участие във финалното събитие на 27 май 2017
г. Формулярът ще бъде предоставен допълнително на класа-победител. Организирането и
осъществяването на пътуването за финалното събитие до София не е ангажимент на ЦПО.
Наградата за победителя, избран от публиката, е Ден с Крис Захариев, който ще посети
учениците от спечелилия клас в техния град.
т.2.(1) Всички участници в конкурса са длъжни да спазват настоящите правила,
наричани по-долу „Правилата“.
(2) Лицата по ал.1 участват по собствено желание, като гарантират, че действията им се
основават на личен свободен избор, запознати са с правилата и условията за участие и не
действат под натиск или в условията на непреодолим конфликт на интереси.
(3) Всеки участник или клас, които с действията или бездействията са нарушили правилата за
провеждане на конкурса, може да бъде отстранен от участие.
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ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
т. 3(1) В конкурса могат да участват двама и повече ученици от един клас от всяко българско
училище от 1-ви до 12-ти клас включително.
(2) Всеки участник и клас има право само на едно участие/една изненада в конкурса.
т.4. Материалите, необходими за участие в конкурса, са както следва:
(1) Видео, което показва изненада, измислена и направена от ученици на любим учител,
избран от тях.
Видеото може да включва, но не се ограничава до:
- запис на подготовката на изненадата;
- запис на самата изненада;
- разказ на учениците за своя учител и др.
(2) Във видеото НЕ трябва да се съобщава населеното място или друга индикация,
конкретизираща ясно информация, различна от класа и училището. Това изискване е във
връзка с вътрешноорганизационната политика на ЦПО за закрила на детето, спрямо която
информация, която би могла да се използва за установяване на местонахождението на деца в
страната, не бива да се публикува в комуникационните канали на ЦПО, нито в каквато и да
било друга форма на комуникация във връзка с детето.
(3) Видеото трябва да е с минимална продължителност от 1 (една) минута и да не надвишава
продължителност от 3 (три) минути.
(4) Видеото се качва в някой от следните канали: YouTube, Vimeo или Instagram и линка към
него (URL) се попълва в полето Video URL във формата за регистрация на следния интернет
адрес: http://woobox.com/8bf5a9.
Към него в полето заглавие (Enter a caption for your
submission) се пише името на училището и паралелката. Не се споменава населеното място.
След това видеата, които отговарят на условията, се публикуват от ЦПО на Facebook
страницата на ЦПО в специална галерия „Учителят, който обича всички“
(5) Декларации от родителите за съгласие за участие в конкурса, заснемане на видеото и
използването му от ЦПО във връзка с кампанията и конкурса – по образец, подготвен от ЦПО и
публикуван на официалния сайт на ЦПО: www.cie.bg. Всеки участник, ненавършил 18 години
до датата на подаване на материалите за участие в конкурса, трябва да предостави
декларация. Сканирани копия от декларациите на всички участници от един клас се изпращат,
събрани в един мейл на следния email адрес: uchitel@because.bg
(6) Документ (в word или pdf формат), съдържащ следната информация:
- име на избрания учител;
- кой е класът и кое е училището (паралелка, име на училището и населено място – единствено
тук следва да се спомене кое е то);
- списък на лицата, участващи във видеото.
(7) Документът се изпраща заедно с декларациите на имейл адреса, посочен в т.4., ал. 5
(uchitel@because.bg)
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т.5 Във видеото учениците следва да са облечени подходящо, видеото не трябва да съдържа
уронващи достойнството на децата сцени или предизвикателни пози.
т.6 Съдържанието на изпратените материали и действията, записани в тях, не трябва да
уронват по никакъв начин престижа на учителя и неговото/нейното достойнство, както и на
училището, в което участниците учат. Ругателен, дискриминационен или друг неприемлив език
или поведение са недопустими.
т.7 Съдържанието на изпратените материали не трябва да уронват престижа на конкурса, както
и на сдружението, което го организира.
т.8 Не се допускат участия или изненади, които пряко или косвено противоречат на добрите
нрави, особено ако съдържат, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, подтикват
към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава
обществения ред или общоприетите морални норми или подбуждат към ненавист въз основа на
расов, полов, религиозен или национален признак или внушаващи национална, политическа,
етническа, религиозна, полова и расова нетърпимост или са насочени към увреждане на
физическото, умственото и моралното развитие на децата или разпространяват търговски
съобщения.

ІІI. ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА В КОНКУРСА
т.9 Първи етап - подаване на материали за участие.
(1) Срок за качване на пълния комплект материaли на посочения в т.4, ал.4 сайт - от 6 април
2017 г. до 12 май 2017 г. включително.
т.9 Втори етап
конкурса.

- оценяване на видеоклиповете на участниците и избор на победител в

(1) Специално избрано за целта жури от 4 души избира победителя.
(2) Журито ще оценява видеоклиповете по петобалната система, по три критерия, като
максималният брой точки е 15 (петнадесет).
(2) Критериите за оценка са:
- работа в екип, активно участие на всеки участник;
- креативност при измислянето и изпълнението на идеята;
- добра обосновка защо са избрали точно този учител за изненадата – защо той/тя според
участниците е учителят, който обича всички.
т. 10 Видеоклипът, получил най-много точки от журито, се класира на първо място.
т.11 Всички участия ще бъдат качени онлайн и на Фейсбук страницата на ЦПО, където всеки
ще може да гласува за изненадата, която харесва най-много.
т.12 Всеки IP адрес и всеки Фейсбук профил може да дава само по 1 лайк за всяко участващо в
конкурса видео.
т.13. Видеоклипът, събрал най-много гласове във Фейбук, печели наградата на публиката - Ден
с Крис Захариев.
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т.14.Победителите от онлайн гласуването и излъчените от журито ще се обявят публично на
уебстраниците на ЦПО (www.cie.bg и www.priobshti.se) и на Фейсбук страницата на ЦПО на 17
май 2017 г.
т.15. Събитието по награждаването на победителя, излъчен от журито, ще се състои на 27 май
2017 г. или на следваща възможна дата, ако метеорологични или други условия не позволяват
провеждането му на 27 май.
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