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I. РЕГЛАМЕНТ
1. Обща информация

Състезание {Програмиране[] на C#} е насочено към учениците от
гимназиален етап на училищното обучение, които имат интерес към
технологиите и програмирането и желаят да изявят уменията си в
използването на компютърен език C# при изпълнение на проектни дейности.

Организатори на състезанието са СУ „Христо Груев Данов“ – Пловдив и
Факултет по математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Състезанието се провежда дистанционно в електронна среда. Участието е
индивидуално. Всеки участник работи самостоятелно и изготвя проект по
поставената задача. При установено използване на чужда
интелектуална собственост, участникът се дисквалифицира.

Използва компютър и платформа по свой избор. Изпълнението се извършва в
рамките на 36 ч. от обявяване на заданието. Не се изисква такса за участие.

2. Участници

В състезанието могат да участват ученици от IX - XII клас, разпределени в 4

състезателни групи. При предварително заявено желание, се допуска
включване на участници в по-старша за тях възрастова група. По време на
различните етапи на състезанието, учениците не могат да променят
възрастовата група, в която участват.
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3. Състезателни групи
● група I – 9 клас
● група II – 10 клас
● група III – 11 клас
● група IV– 12 клас

Състезанието е индивидуално. Всеки участник работи самостоятелно.

II. КАК ДА УЧАСТВАМЕ
1. Всеки участник е необходимо да има регистрация в Google /gmail.com/, Google

Workspace, или акаунти от тип @edu.mon.bg /служебно предоставени от МОН на
всеки ученик/.

2. Участникът се регистрира за състезанието като попълва формуляр до
11.04.2022 г, 24:00 ч. на този линк

3. В срок до 14.04.2022 г. участникът се присъединява в съответната класна стая
с предоставения му линк, на посочения във формуляра имейл и прикача
съответната декларация за информираност и съгласие, и заявление за
участие. Бланките ще бъдат предоставени в процеса на попълване на
формуляра.

4. На 15.04.2022 г. в 10.00 ч. всеки участник се присъединява към онлайн
видео-конферентна връзка /тя ще бъде публикувана в класната стая/ за
допълнителни инструкции и въпроси, и получава задачата си. Проекта се
разработва в Интегрирана среда за разработка (IDE) по избор
/препоръчително е Visual Studio или Visual Studio Code/. Могат да се използват
всякакви ресурси /.jpg, .dll, .ico, .mp3, .wav, .тхт и др./, които НЕ са обект на
авторско право.

5. В срок до 36 часа /16.04.2022 г – 22:00 ч./ от началото на състезанието
състезателите предават своите проекти в съответната класна стая, чрез
компресиране на ЦЯЛАТА папка на проекта в .RAR или .ZIP формат. /Това
включва сорс кода, всички ресурси използвани в проекта и
конфигурационните файлове. При необходимост изпълнимите .exe файлове
могат да се премахнат/. На 16.04.2022 г. в 16:00 часа ще се проведе
видео-конферентна връзка с цел отстраняване на проблеми при предаване на
работите.

https://forms.gle/gcCm5k5D7ZsjCReg7
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6. Резултатите ще бъдат обявени до 10 работни дни и ще бъдат публикувани на
сайта на училището. Оценяването и класирането ще се извърши от
представители на СУ „Христо Г. Данов“ и ПУ „Паисий Хилендарски“ – ФМИ.

7. Класираните на призовите места в своите възрастови групи ще получат
грамота и материална награда, осигурени от ФМИ и техните спонсори.

Резултатите на класираните участници от 12. клас ще бъдат приравнени
към оценка за кандидатстване във ФМИ – Пловдив.

Организаторите си запазват правото да публикуват проектите на участниците, с цел

популяризиране на състезанието.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в СЪСТЕЗАНИЕ

{ПРОГРАМИРАНЕ[] НА С#} ще бъдат обработени и използвани единствено за

целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията

на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016

година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични

данни. 

Препоръчителен софтуер при разработка на проекта “VISUAL STUDIO 2022”.

Могат да бъдат използвани и по-стари версии.

Задачите за всяка възрастова група ще бъде съобразена с учебният материал,

изучаван в съответния клас от специалности “СИСТЕМНО

ПРОГРАМИРАНЕ”, “ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ” и

“ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ”

За справка и допълнителна информация: soudanov.org csharp@soudanov.org

http://soudanov.org/
mailto:csharp@soudanov.org

