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РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ  

 

Областният кръг на състезанието IT Знайко се провежда в състезателни центрове в цялата 
страна след регистрация на учениците за участие. За всеки ученик се осигурява 
компютърно работно място. Времето за работа на състезателите е както следва: 

 За 1 – 4 клас – 90 мин. 

 За 5 – 8 клас – 120 мин.  

Формите за участие в състезанието са: 

 индивидуална за ученици от 1 до 8 клас; 

 екипна – за ученици от 5 до 8 клас. В един екип могат да участват до 5 състезатели.  

Право на участие в областния кръг за състезанието IT Знайко имат всички ученици от 1 до 8 
клас. Таксата за участие в областният кръг на състезанието IT Знайко е както следва: 

 За индивидуално участие – 10 лв. на ученик; 

 За екипно участие – 20 лв. на екип. 

От такса за участие са освободени всички ученици, класирани в група А на предварителния 
дистанционен кръг на състезанието.  

Регистрацията за участие става през електронната система на състезанието, достъпна през 
сайта: www.itznayko.bg. Всички ученици, желаещи да се състезават на областен кръг 
(включително, класираните в група А на дистанционния кръг) трябва да направят 
регистрация за участие в срок до 13.03.2016 година.  

Таксата се превежда по банков път по сметка посочена на сайта. Желателно е групово 
превеждане на таксата.  

Центровете за провеждане на областния кръг на състезанието се определят на база 
направените регистрации за участие. Всяко училище може да заяви желание да бъде 
център за провеждане на областния кръг на състезанието IT Знайко. Приходите от таксата 
за участие се поделя поравно между организаторите и центровете за провеждане на 
състезанието.  

Всички ученици, класирани на първите 30 места за всеки клас получават право да се 
състезават в националния кръг на състезанието, което се провежда на два етапа: 

 Национален кръг IT Знайко – за ученици 1 до 4 клас; 

 Национален кръг IT Знайко + – за ученици от 5 до 8 клас.  

Първите 10 за всеки клас са освободени от такса за участие в националния кръг. 
Останалите заплащат такса за участие, в размер както на областен кръг.  

Наградният фонд на състезанието се осигурява от Майкрософт и фирми от бизнеса.  

 

http://www.itznayko.bg/

