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РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УЧИЛИЩЕН КРЪГ 

 

Създаване на портфолио по идеен проект на тема „Човекът от миналото с поглед към 

бъдещето” 

  

1.1. Общи изисквания към модела  

Ежедневно младежко облекло, съчетаващо в себе си следните компоненти: елементи от 

фантастика, научни открития и ретро елементи; преплитане на бъдеще, минало и настояще 

(технологиите, които ни дърпат напред и от друга страна миналото, теглещо ни към 

сантименталността).  

1.2. Изисквания към съдържанието и техническото оформяне на портфолиото 

Портфолиото включва задължително:  

 Титулна страница - на MS Word, формат А4, която съдържа следната информация:  

- Лого на училището;  

- Вид на състезанието: Национално състезание „Млади таланти в модата” – изписва се с главни 

букви, bold и центрирано, с размер на шрифта Times New Roman 20 pt;  

- Тема „Човекът от миналото с поглед към бъдещето”;  

- Данни за отбора - трите имена на учениците - изписват се с главни букви, bold и подравнени 

вляво, с размер на шрифта Times Nw Roman 14 pt;  

- данни за ръководителя на отбора - трите имена, телeфон, e-mail - изписват се с главни букви, 

bold и подравнени вляво, с размер на шрифта Times New Roman 14 pt.  

Стр. 1. Мотивация и обосновка за избор на модел - на MS Word, формат А4, с размер на 

шрифта Times New Roman 12 pt  

Стр. 2. Описание на модела и разход на основни, допълнителни материали и аксесоари - на MS 

Word, формат А4, с размер на шрифта Times New Roman 12 pt 3  

Стр. 3. Техническа скица на модела, изработена с черен молив - сканирана  

Стр. 4. Основна (базисна) конструкция на модела – сканирана  

Стр. 5. Моделна разработка върху основната (базисната) конструкция – сканирана  

Стр. 6. Технологична последователност или технологична схема (по избор) за изработване на 

изделието – форматът се определя от отбора  

Забележка: Ако се налага да се използва повече от една страница за конкретна точка, 

номерацията на страниците се запазва, като се разделя на подточки – Пример: стр. 3 се 

номерира като стр. 3.1, стр. 3.2 и т.н. 
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