
ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“, ГР. ВИДИН   

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА 

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН 

 

ОБЯВЯВА  

 

 

във връзка с 50-годишния юбилей на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин 

 

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ 

 

- стихотворение, разказ, есе или рисунка – 

-  

ПО ЦИТАТ ОТ РАДИЧКОВОТО ТВОРЧЕСТВО: 

 

„Когато човек живее хубавите си млади години, 

то той не пита, просто живее“ 

 
  
Регламент на конкурса 
 

1. В конкурса могат да участват ученици от VII  до XII  клас. 

2. Участието е индивидуално в посочените категории:  

- Стихотворение; 

- Разказ; 

- Есе; 

- Рисунка. 

3. Творбите трябва да отговарят на следните условия: 

3.1. Литературни творби - да са авторски творби;  

Обемът на разказа и есето да са до 3 страници формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер на шрифта 12; 

3.2 Рисунки – да са авторски творби, размер на формата  - 42/60 см (А2 – 

420/594 мм). 

4. Срок за изпращане на творбите: 10.04.2020 г.  

5. Място за представяне на творбите:  

5.1. в канцеларията на училището; 



5.2. на адрес: ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, ул. „П. Р. Славейков“ № 28, 

3700 гр. Видин, за конкурса. 

5.3. литературните творби и подписаните декларации за информираност и 

съгласие (сканирани); могат да бъдат изпратени и на електронна поща - 

gpchevd_50g@abv.bg 

5.4. На всяка творба трябва да има информация за автора: Име и фамилия, 

клас, училище, населено място, тел. за връзка. Всеки участник следва да 

приложи и попълнена и подписана от него и/или родител декларация за 

информираност и съгласие. 

6. Отчитане на конкурса: 

6.1. Във всяка категория ще бъдат излъчени 1, 2 и 3 място, които ще получат 

предметни награди. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на  интернет 

страницата на училището - http://radichkovls-vidin.org/,  и на фейсбук страницата. 

Училището ще се свърже индивидуално с всеки класиран на първите 3 места 

от всяка категория. 

6.2. Отчитането на конкурса и връчването на наградите ще се състои на 

28.04.2020 година. Победителите ще бъдат информирани допълнително за 

мястото и времето  на връчване на наградите. За наградените, които няма да 

могат да присъстват на събитието, наградата ще бъде изпратена по пощата. 

 

За контакти:  

094/600-442; 0885564589; 0885563701 

http://radichkovls-vidin.org/

