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Регламент на художествено-музикалното състезание, 
провеждано между учениците от училищата-членове на сдружение  

“Асоциация на Кеймбридж училищата в България” 
 

 
Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в България. Основната му цел е да стимулира учениците да използват 
английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват 
интереса на учениците си към езика. 

 
1. Право на участие 

 
В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в 

двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава 
заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 19 (деветнадесети) февруари 2018 г. 

 
2. Записване за участие 

 
За да могат учениците от училището-член на Асоциацията да вземат участие в състезанието, 

директорът или отговорникът на училището или упълномощен от колегите учител трябва да попълни и 
изпрати в срок до 19 (деветнадесети) февруари заявление за участие съгласно Приложение 1 на 
следните имейли: p.andreeva@klett.bg и/или info@klett.bg, на факс: (02) 943 15 65 или на адрес: 1124 
София, ул. Петър Делян 22, КЛЕТ България, ХУДОЖЕСТВЕНО СЪСТЕЗАНИЕ.  

Участието на учениците в състезанието е безплатно. Всяко училище има право на участие само с 
една песен. Училищата могат по желание да организират свои вътрешноучилищен кръг за излъчване на 
участник в художествено-музикалното състезание на Асоциацията. 

 
3. Срокове за изпращане на материалите за участие 

 
Училището изпраща на адрес: 1124 София, ул. Петър Делян 22, КЛЕТ България, 

ХУДОЖЕСТВЕНО СЪСТЕЗАНИЕ върху електронен носител (диск, флашпамет) записа на 
изпълнението не по-късно от 2 (втори) март.  

Изисквания за формат на видеото: формати, поддържани от YouTube: MOV, MPEG4, AVI, 
WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM. 

 
4. Формат на състезанието 

 
За участие в художествено-музикалното състезание се допускат само участници, които са 

представили песен на английски език. Жанрът и видът на песента са по преценка на участниците. 
Максималната продължителност на песента е 5 минути.  

Песни или видеоматериали, които са с непристойно съдържание, с религиозни, политически 
или етнически пристрастия, както и с нецензурирано съдържание ще бъдат дисквалифицирани. 

 
5. Оценяване на участниците 

 
Всички произведения, подадени в срок, т.е. не по-късно от 2 (втори) март, и отговарящи на 

горепосочените критерии за формат и съдържание, ще бъдат публикувани в YouTube канала на 
Асоциацията, както и ще бъдат поставени линкове към тях във фейсбук страницата на Асоциацията. 
Клиповете ще бъдат достъпни за гледане и споделяне. 
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Сред училищата-членове на сдружение “Асоциация на Кеймбридж училищата в България” ще 
бъдат определени такива, които ще излъчат представители за участие в комисия, която ще класира 
участниците в състезанието и ще избере победител. 

 
Комисията ще работи дистанционно чрез комуникация по имейл, скайп или телефон, като ще 

създаде свои правила за работа, оценка и класиране на победителите и ще определи председател. По 
време на редовното общо събрание на Асоциацията, провеждано през април, председателят на 
комисията ще представи класирането и ще оповести победителя в художествено-музикалното 
състезание. 

 

Успоредно с работата на комисията ще се провежда и отворено гласуване в Интернет от всички 
ученици и учители от Асоциацията на Кеймбридж училищата, организирано от Асоциацията. Това 
гласуване ще определи победителя на публиката, който също ще бъде оповестен на Общото събрание 
през април. 

 

6. Критерии за оценяване на произведенията 

 

Произведенията на участниците ще бъдат оценявани от комисията според:  
- подходящ избор на произведение (тема, съответствие с броя участници в произведението, 

съобразяване с публиката, пред която ще бъде представено произведението); 
- правилност и вярност на музикалното изпълнение;  
- вярност на езиковото съдържание;  
- емоционална ангажираност на изпълнителя/изпълнителите;  
- съответстващ музикален акомпанимент;  
- оригиналност и креативност на изпълнението;  
- обща художествена стойност на изпълнението. 

 

7. Награждаване на победителите 

 

Двамата победители, определени от комисията и от публиката, ще спечелят правото да 
представят произведенията си на откриването на ежегодната национална конференция на 
преподавателите по английски език „Ден на Кеймбридж” и ще бъдат наградени с грамота, плакет и 
предметни награди от Асоциацията.  

Награди се присъждат само на участниците в произведението. 


