СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПРЕВОД „СЛОВА С ПЕРА” - за ученици от VIII до XII клас
09/05/2016
www.mackenziebg.org/LEARNING
Настоящият регламент урежда правилата за организиране и провеждане на състезанието за превод
„Слова с пера” 2016
1. Общи положения:
1.1. Състезанието се провежда в един кръг на 09 май 2016 година от 11,00 ч. до 12,00 ч. Всеки участник има право на една регистрация.
1.2. За участие се допускат всички ученици от VIII до XII клас в две категории: VIII – X клас и ХI – XII клас.
1.3. Всеки участник работи самостоятелно, на персонален компютър, в рамките на времето, зададено от организаторите.
1.4. Състезателните материали се избират от комисия, състава на която се определя от сдружение „Макензи”
1.5. Проверката на преводите се извършва от същата комисия, съставенa от специалисти в сферата на английски и немски език.
1.6. Максималният брой точки е 100. Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки.
1.7. Информация за резултатите от класирането и подробности за награждаването на победителите се публикуват на сайта на
състезанието в срок до 10.06.2016г.
2. Регистрация:
Регистрацията се състои от няколко стъпки:
2.1. Всички желаещи да участват попълват регистрационна бланка, в която изписват името и фамилията си на български език и се
съгласяват с условията, поставени от комисията. За целта използват линка: www.mackenziebg.org/LEARNING/login/signup.php
Изпращат попълнената форма, като използват бутон „Create my new account“.
Краен срок за регистриране: 16 часа на 8 май 2016г.
2.2 Състезателите попълват профила, като добавят снимка. Краен срок до 16 часа на 08 май 2016. и се запознават с регламента на
състезанието на страницата „Регламент“.
2.3 За да бъдат разпределени за участие в правилната възрастова група е необходимо състезателите да се запишат за
състезанието със съответната парола/Enrolment key/ :

Английски език 14-16 години – ENG15
Английски език 17-19 години – ENG17
Немски език 14-16 години – DE15
Немски език 17-19 години – DE17
2.4. Комисията не носи отговорност за некоректно попълнени данни и забравени пароли за акаунти на участниците.
2.5. Всички състезателни задачи изискват на компютъра да има инсталиран следния софтуер като минимални изисквания:

Обновен браузър
2.6. Комисията не носи отговорност за хардуера, софтуера и интернет достъпа на компютъра, от който се състезава участникът
и не се съобразява с техническите и природните събития, попречили на състезателя да участва.
3. Провеждане на състезанието:
3.1. Комисията ще предостави указания, с които могат да се запознаят участниците на сайта www.mackenziebg.org/LEARNING
3.2. Състезателите ще имат достъп до курса на сайта преди състезателния ден.
3.3. Участниците отворят заданието и изпълнят инструкциите в деня на състезанието: 09/05/16 от 11,00 до 12,00 часа.
4. Заключителни правила:
4.1 Всички състезатели, които не са спазили основните изисквания за участие, ще бъдат дисквалифицирани от комисията.
4.2 Всички спорни положения, както и неуредените с предишните точки, се решават от Комисията и представител на сдружение
„Макензи” -Бургас.

За контакти: office@mackenziebg.org

