
 

 

Сайт: www.pica-center.com/2021/  E-mail: konkurs@pica-center.com ,  

Телефон за връзка: 0878 105 338, Координатор: Асен Матеев 

Скъпи приятели, имам удоволствието да Ви поканя да се включите във Втория национален 

конкурс с международно участие – КОСМОНАВТИКА 2021. 

В конкурса могат да участват от представители на детските градини до представители на висшето 

образование. 

Тази година заложихме на следните категории, в които можете да вземете участие:  

1. Рисунка, 2. Макет, 3. Роботика, 4. Компютърни игри, 5. Поезия, 6. Снимки с телескоп,  

7. Презентация, 8. Космическа музика, 9. Видео и анимация. 

Общото между всичките категории е вдъхновението, породено от звездите и космонавтиката.  

Рисувайте фантазиите си и създавайте макетите на бъдещите космически кораби. Създайте 

собствена компютърна игра на космическа тематика и управлявайте роботизирана система с изкуствен 

интелект на Марс. Погледнете към звездите с телескоп и споделете с всички нас вълшебното усещане от 

докосването със звездите.  

- Участник може да се включи с един проект в една  категория. 

- Участник може да се включи с по един проект във всички категории. 

- Група от участници може да се включат с един проект. 

Започваме да приемаме проекти от 5 януари 2021 до 5 април 2021. 

Начин на кандидатстване за участие: 

За да се включите успешно към проекта, трябва да изпратите съобщение на имел адрес: 

konkurs@pica-center.com със следната информация: Категория, Име и фамилия на участника, име на 

училище, клас. Може да използвате таблицата  http://pica-center.com/2021/kosmonavtika2021.xlsx 

По отношение на категорията за участие трябва да изпратите: 

1. За категория “Рисунка”:  снимка на рисунката 

2. За категория “Макет”: снимка на макета 

3. За категория “Роботика”: снимка на робота 

4. За категория “Компютърна игра направена на Scratch”: снимка начален екран, код на играта sb2, sb3. 

5. За категория “Снимка с телескоп”: снимка, направена с телескоп 

6. За категория “Поезия”: снимка на началната страница на произведението, което да е до 2 страници А4  

в един от изброените формати: pdf, doc, docx, rtf,  а като име на файла изпишете името на участника с 

латински букви. 

7. За категория ”Презентация”:файл на презентацията до 10 слайда в един от изброените формати pps, 

ppt, pptx 

8. За категория ”Космическа музика”: файл с продължителност до 1 минута формат mp3 

9. За категория ”Видео и анимация”:файл с продължителност до 1 минута формат mp4 или GIF 

10. За категория “Информационно табло”: снимка на таблото 

11. За категория “Уеб сайт”: Линк до сайта 

12. За категория “Космическа храна”: Снимка на храната 

Общи условия за участващите в конкурса: 

При участие в конкурс КОСМОНАВТИКА 2021 участниците декларират, че: 

1. Изпратените материали (име, фамилия, снимка на проекта, код на играта, поезия) могат да бъдат 

публикувани в интернет страницата на ПИЦА в раздел конкурс Космонавтика 2021 

 (http://pica-center.com/2021/) и във фейсбук страницата на пица. 

2. ПИЦА има право да представя вашия проект пред други организации и да Ви включва в други конкурси, 

като вие запазвате изцяло авторските си права. 

3.Всеки участник носи персонална отговорност за използваните ресурси и техните авторски права. 
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