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ПРАЗНУВАНЕ  НА  ОТЛИЧНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ  ПО  

КОСМИЧЕСКИ  НАУКИ  
Правила	и	условия	за	състезанието

1. Индивидуално,	 групово	 и	 /	 или	 организации	 могат	 да	 подават	 няколко	
участия.	

2. Участията	 трябва	 да	 се	 основават	 на	 използването	 на	 ресурси	 за	
«Информираност	за	Космоса»	

3. Участията	трябва	да	се	отнасят	до	образователни	дейности	(формални	или	
неформални),	включващи	млади	хора,	т.е.	в	училищна	възраст.	

Заявленията	 трябва	да	бъдат	създадени	чрез	предоставения	формуляр	и	
да	 бъдат	 изпратени	 по	 електронната	 поща	 на	 euspaceawe-
teachers@eschoolnet.org	

Забележка:	Във	всяка	кореспонденция	ясно	да	посочвате	кой	национален	
конкурс	 (вж.	 Списък	 на	 националните	 организатори	 на	 конкурси),	 който	
планирате	да	подадете,	за	да	можем	да	 гарантираме,	че	вашето	участие	
или	запитване	достига	до	правилните	хора.	
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4. Крайният	срок	за	подаване	е	полунощ	на	14	октомври	2017	г.	(лятно		време	
в	 Централна	 Европа).	 Няма	 да	 се	 приемат	 участия	 след	 изтичане	 на	
крайния	срок.	

5. Изпращането	е	отворено	от	всяка	страна.	Ако	няма	национален	конкурс	в	
родната	 ви	 страна,	 можете	 да	 изберете	 дали	 вашето	 участие	 да	 бъде	
разгледано	в	рамките	на	съответния	език	или	пък	можете	да	изберете	да	
влезете	в	световния	конкурс	на	английски	език	

6. Международният	финал	ще	се	проведе	на	английски	език.	Ако	сте	избран	
за	 победител	 на	 национално	 ниво	 на	 друг	 език,	 Вашият	 национален	
организатор	на	конкурса	ще	ви	помогне	да	създадете	английска	версия	за	
разглеждане	на	международния	финал.	

7. Заявленията	няма	да	бъдат	върнати.	

8. Заявленията	трябва	да	отговарят	на	следните	критерии:	

а.	 Съдържанието	 трябва	да	 е	 оригинално	и	да	не	 копира	 като	цяло	или	
отчасти	от	друг	източник;	

Съдържанието	 трябва	 да	 е	 създадено	 за	 състезанието	 и	 да	 не	 е	
публикувано	преди	това;	

c.	Съдържанието	трябва	да	е	вярно;	

д.	Съдържанието	не	трябва	да	нарушава	правата	на	трета	страна;	

e.	Съдържанието	не	трябва	да	е	неподходящо	или	непригодно	за	публикуване	
(например	да	включва	голота,	неприличие	или	говорене	на	омраза);	

f.	Ваша	отговорност	е	да	получите	необходимото	разрешение	за	включване	на	
снимки,	напр.	родителско	/	настойническо	разрешение	при	млади	хора.	

9. С	подаването	на	Вашия	документ	сте	съгласни,	че:	

а.	 Екипът	 за	 осведоменост	 относно	 космоса	може	да	използва	материалите,	
съдържащи	 се	 във	 вашия	 запис,	 напр.	 Да	 се	 свържем	 с	 Вас	 относно	
конкурса,	да	популяризираме	средствата	за	осведомяване	за	космоса	или	
да	извършим	по-нататъшен	анализ	на	въздействието	на	програмата.	

б.	Съдържанието	от	записите	може	да	се	показва	на	уебсайта	за	осведоменост	
за	 пространството,	 на	 социални	 медии	 и	 /	 или	 да	 се	 компилира	 в	
електронна	 книга.	 Кредитът	 ще	 бъде	 приписван,	 като	 се	 използва	
информацията,	 предоставена	 в	 секцията	 "Данни	 за	 участниците"	 на	
формуляра	за	регистрация	(Q2).	
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c.	Представеното	съдържание	следва	Creative	Commons	License	на	Attribution-
NonCommercial-ShareAlike	4.0	 International	 (CC	BY-NC-SA	4.0).	Подробности	
за	 този	 лиценз	 можете	 да	 намерите	 на:	
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	

10. Победителите	 ще	 бъдат	 уведомени	 първоначално	 по	 имейл.	 Те	 могат	
също	 така	 да	 бъдат	 поканени	 да	 участват	 в	 по-нататъшна	 последваща	
работа,	 например	 дискусия	 или	 интервю	 с	 членове	 на	 екипа	на проекта	
или	обществен	webinar.	

11. Условия	на	състезанието:	

а.	Решенията	на	съдиите	са	окончателни;	

б.	С	влизането	в	конкурса,	тези,	които	са	посочени	във	формуляра	за	участие,	
дават	разрешение	тяхното	име	(я)	да	бъде	използвано	за	разпространение	
на	 резултатите	 и	 в	 следващите	 публикации,	 свързани	 с	 предмета	 на	
състезанието.	

c.	Осигуряването	на	 точността	на	приписването	е	отговорност	на	посоченото	
лице	(лица)	във	формуляра	за	участие.	

д.	Лицата,	посочени	във	формуляра,	са	отговорни	за	запазването	на	резервно	
копие	на	изпратеното.	

e.	В	 случай	на	проблеми,	организаторите	на	 състезанието	 си	 запазват	
правото	да	променят	предходните	условия.	

12. Допустимост	на	лица	и	организации,	свързани	с	космическото	осведомяване:	
а.	Представители	на	организации,	които	са	официални	партньори	(членове	на	

ръководната	група)	в	рамките	на	проекта	«Информираност	за	Космоса,	не	
могат	да	кандидатстват.	

б.	Обучители	от	дискусионни	възли	(официални	и	неформални)	и	други	
свързани	организации,	които	имат	връзка	с	проекта	Space	Awareness	(или	
Space	Scoop),	могат	да	влязат	в	световния	конкурс.	Глобалният	конкурс	е	
конкурс	на	английски	език,	организиран	от	University	College	London	(UCL).	
Двама	победители	от	световния	конкурс	ще	се	включат	в	международния	
финал.	Такива	участници	не	могат	да	участват	в	собствената	си	национална	
конкуренция	поради	потенциален	конфликт	на	интереси.	

	
EU	 Space	 Awareness	 се	 финансира	 от	 Европейския	 съюз	 в	 рамките	 на	
Рамковата	програма	"Хоризонт	2020",	H2020	-	COMPET	-	2014	г.	съгласно	
Споразумението	за	отпускане	на	безвъзмездни	средства	638653.	

	


