
 
 
 

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
ЗА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
1. Състезанието се провежда през пролетта, преди Великден. 
 
2. Състезанието има за цел да провокира интерес у децата към математиката. Не е 
съобразено с изучавания в детската градина материал. 
 
3. За участие в състезанието е необходимо родителят да подаде по електронен път 
регистрационна форма за заявка, линк към която се публикува на сайта на Детската 
академия, в секция "Новини", както и да се заплати такса правоучастие. Преди 
изпращането на регистрационната форма за заявка е необходимо родителят да се 
запознае с публикуваните на сайта на Детската академия "Общи условия за участие в 
състезания". Таксата за участие се заплаща на място, преди началото на състезанието. 
 
4. Участниците в състезанието са децата от 5 до 7-годишна възраст, които са в 3. или 4. 
група в детската градина през текущата учебна година. Всички участници решават едни 
и същи задачи. Класирането е общо. 
 
5. Времетраенето на състезанието е 60 минути. 
 
6. Определят се носители на златен, сребърен и бронзов медал, които са постигнали 
съответно максимален брой точки, 1 и 2 точки разлика от максималния резултат (златен 
медал), 3, 4 и 5 точки разлика от максималния резултат (сребърен медал), 6, 7 и 8 точки 
разлика от максималния резултат (бронзов медал). В случай, че няма участник, 
постигнал необходимия брой точки за съответния медал, този медал не се присъжда. 
Грамота за участие не се присъжда. 
 
7. Резултатите от състезанието се публикуват на сайта на Детската академия за 
двуседмичен срок, след което информацията се архивира. Не се използват никакви 
средства за прикриване на имената на участниците. 
 
8. Работите на участниците в състезанието могат да се видят на място, в Детската 
академия, в определните за тази цел дни и часове. Работите не се сканират и не се 
изпращат по електронна поща. Работите се съхраняват до края на текущата учебна 
година, след което се архивират. 
 
9. Неполучените медали се съхраняват до края на текущата учебна година, след което 
се унищожават.  


