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ОБЩИНСКИ КОНКУРС 

ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА НА ТЕМА „МОЯТ ЛЮБИМ КОМПЮТЪРЕН ГЕРОЙ ОТ 

ИГРИТЕ“ И ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНА ИГРА НА СВОБОДНА ТЕМА 

/регламент/ 

Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталния дизайн и програмирането 

и да развият уменията си по компютърна графика и информационни технологии. 

Живеем във вълнуващи времена, където технологиите са навсякъде. Те ни карат да мечтаеем 

за бъдещето и да се справим с предизвикателствата на технологичните промени. Ако искате да 

изявите своите способности, това е вашият конкурс. 

Организатор на конкурса е неформална младежка група „S`cool eSports”при 

ПГСУАУ“Атанас Буров“ гр.Силистра по проект „Любими компютърни герои - нашето творческо 

и спортно вдъхновение“ , конкурсна сесия „МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2020“. 

Конкурсът е свободен от такса за участие. 

I. Конкурсът се провежда в две секции: 

 Секция  „Коомпютърна графика“ 

Технически параметри на творбите: 

1. Изисквания към компютърната графика: 

 Да са изработени на графична програма по избор  

 Да не се използват готови обекти или картинки; 

 Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори 

или да се комбинират фотографски изображения с текст, рисунка или други художествени 

елементи; 

 Творбите да са авторски. 

 Максимална ширина и височина на изображението 2048 pixels, размер - до 20 MB - 

разделителна способност - max 300 dpi ,  допустими формати - JPG, PNG, TIF, TIFF 

 Секция  „Изготвяне на  компютърни  игри“ 

 Да са изработени с програма по избор, от която да се генерира формат с възможност за 

ползване. 

 Да имат възможност да се генерира публичен линк за достъп. 

II. Право на участие имат всички ученици от училищата на гр.Силистра от V до VIII клас в двете 

категории „Компютърна графика“ и „Компютърна игра“ 



Всеки участник може да участва с една творба/продукт във всяка категория.  

III. Изисквания към участниците: 

1. Регистрация на електронен адрес  contact_pgsuau@abv.bg до 30.09.2020г. 

Следната информация за кандидата е дължителна при регистрацията: 

Категория за участие: „Компютърна графика“ и/или „Компютърна игра“ 

Име, презиме, фамилия; 

Училище, клас; 

e-mail; 

Следната информация за творбата/продукта е задължителна: програмният продукт, с който е 

създадена; 

кратко описание на основната идея на автора; 

V.Краен срок за регистрация – 30.09.2020 година 

VI.Крен срок за изпращане на творбите/продуктите – 8.10.2020 година 

Организаторите си запазват правото публикуваните творби да бъдат използвани с цел 

популяризиране на конкурса. 

VII.Оценяване 

1. До оценяване не се допускат: творби/продукти, които не отговарят на необходимите технически 

изисквания; творби /продукти на участници, които не са попълнили изискуемата информация; 

творби/продукти,  които не отговарят на регламента на конкурса. 

2. Оценяването ще се извърши от комисия в състав: 

Диана Жекова - ст.учител по Информационни технологии в ПГСУАУ“Ат.Буров“ гр.Силистра 

инж.Светла Цветанова  - ст. учител по професионална подготовка в ПГСУАУ“Ат.Буров“ 

гр.Силистра. 

Гюлсевин Хамди - ст. учител по математика и Информационни технологии в ПГСУАУ“Ат.Буров“ 

гр.Силистра 

Резултатите ще бъдат обявени на 9 октомври 2020 година. 

VII.Награди. 

Ще бъдат връчени I, II, III награди във всяка категория. 

Адрес за кореспонденция: e-mail: contact_pgsuau@abv.bg; тел.0878989694 – Диана Жекова 
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