ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА "РОТАРИ - ЕВКСИНОГРАД"
НА ИЗЯВЕНИ СРЕДНОШКОЛЦИ

Настоящият Правилник е приет на редовно заседание на Ротари клуб
„Варна, ЕВКСИНОГРАД”, проведено на 22 април 2008 г.
1.ЦЕЛ
Награда "Ротари - Евксиноград" има за цел да удостои с публично
признание млади таланти за постиженията им в овладяването на научните
знания и практики и да стимулира развитието им.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Награда "Ротари - Евксиноград" се присъжда всяка година на 15
септември по повод годишнината от чартирането на Ротари клуб „Варна,
ЕВКСИНОГРАД”.
2.2. Награда "Ротари - Евксиноград" се присъжда на средношколци за
значими постижения в овладяването на научните знания и практики, показани
на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през
периода от предходната година.
2.3. Награда "Ротари - Евксиноград" се присъжда в следните основни
области:
- природо-математически и естествени науки;
- обществени и хуманитарни науки;
- техника;
- изкуство.
2.4. Общият брой на носителите на награда за всяка година е
максимално четирима.
2.5. При липса на значими постижения за някои от изброените в т.2.3.
основни области, награда "Ротари-Евксиноград" не се присъжда.
2.6. Награда "Ротари - Евксиноград" се присъжда с решение на Съвета
на директорите на Ротари клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД”, по мотивирано
предложение от заседание на Ротари клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД”.
2.7. Награда "Ротари - Евксиноград" се връчва от Президента на Ротари
клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД” на специална тържествена церемония в
навечерието на 15 септември.
2.8. Имената на наградените се вписват в почетната книга на Ротари клуб
„Варна, ЕВКСИНОГРАД” и им се присъжда звание " Носител на награда Ротари
- Евксиноград".
2.9. Награда "Ротари -Евксиноград" включва: диплом и парична награда
определена от Ротари клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД”.
2.10. До трима от всяка област получават специален диплом.

2.11. Средствата за награда “Ротари - Евксиноград” се набират чрез
приходи от дарения.
3. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ
3.1. Административните дейности по осигуряване на награда “Ротари Евксиноград” се осъществяват от комисия в състав от трима члена от Ротари
клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД” (Комисията), с активната помощ на членовете на
клуба.
3.2. Президентът на Ротари клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД” утвърждава
състава на Комисията, приет на заседание на Ротари клуб „Варна,
ЕВКСИНОГРАД”.
3.3. Комисията изпраща писма до директорите на училища за стартиране
на кампанията за награда “Ротари – Евксиноград”, в срок до 31 май.
3.4. В срок до 30 юни в писмен вид се представят аргументирани
предложения за награждаване на отличили се ученици от съответното
училище, които
включват:
- обосновка на предложението, като се посочва задължително областта,
за
която се
кандидатства,
съгласно
т.2.3;
- авторска
справка
за
кандидата;
Предложенията могат да бъдат подкрепени и със следните документи:
становища,
препоръки,
независими
оценки,
отличия
и
други.
3.5. Предложения се правят от педагогическите съвети на средните
училища.
3.6. Всеки вносител на предложения има право да внесе до три
кандидатури.
3.7. Предложенията се изпращат до Ротари клуб “Евксиноград”, Варна на
адрес: 9000 Варна, ул. "Братя Шкорпил” 1, хотел „Сплендид” - за награда
"Ротари - Евксиноград".
3.8. В срок до 31 юли Комисията разглежда постъпилите предложения и
съставя становище за награда „Ротари - Евксиноград”.
3.9. На свое редовно заседание Ротари клуб „Варна, ЕВКСИНОГРАД”
разглежда становището на Комисията, в срок до 1 септември и избира за всяка
област по едно предложение за присъждане на награда „Ротари Евксиноград",
с
тайно
гласуване
и
обикновено
мнозинство.
3.10. Съветът на директорите на Ротари клуб “Евксиноград”, Варна до 8
септември
определя носителите на награда "Ротари - Евксиноград" за
средношколци за значими постижения в овладяването на научните знания и
практики, показани на национални и международни състезания, конкурси и
олимпиади.

