
 
 
 Ръководството на СУ „Васил Левски“ – Троян и методическо обединение „Информатика и 
информационни технологии“ организират  

 
КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА 

„ЗАВЕТИТЕ НА ЛЕВСКИ“ 
 

Регламент: 
Съдържание: Видеоклип, съдържащ най-известните мисли и послания на Апостола и техния прочит 
днес. Ще бъде оценявано визуалното, музикалното и естетическото оформление и 
съответствието им със съдържанието и идеята. 

Клипът – победител ще бъде излъчен на Патронния празник на училището на 18.02.2019 г., а 
победителите ще получат парична награда.  

Повече информация ще намерите в сайта: https://it.vlevski.eu/ 
 

Участници: 
 В конкурса се участва с екип от двама до четирима ученици от 7 до 10 клас. Учениците от 
един отбор да бъдат от различни възрастови групи. Допуска се участие на отбори, сформирани от 
различни училища 
 

Изисквания към видеоклипа: 
- Да бъде озаглавен; 
- Да съдържа собствено озвучаване (фонов звук), записан глас зад кадър или субтитри 
- Да бъде обработен с програмите Adobe Premiere, Sony Vegas, CyberLink PowerDirector или Corel 

VideoStudio, а за звука – Sony Sound Forge, Adobe Audition или Cool Edit. 
- Финалните надписи да включват информация за използваните програми и използвания 

музикален фон. 
- Да съдържа информация за екипа, автор на клипа. 

 

Технически изисквания към видеоклипа: 
 Продължителност:     От 2:00 до 3:00 минути (+5 секунди финални) 
 Формат и компресия (един от посочените): H.264 (x264)  MPEG2 QuickTime 
 Разширения (едно от посочените):  mp4   mpg  mov 
 Видеоформат:     Система PAL  25 fps  VBR / CBR 
 Аудиокомпресия (една от посочените):  AAC   MPEG  MPEG-3 
 Аудиоформат:     Dolby Stereo  256 kbps 
 Размер:      1920х1080  (Full HD) 
 Скорост и обем:     До 15 Mbps  До 500 MB 
 

Срокове: 
 Участието е дистанционно. Всеки един отбор следва да си избере собствено име и да се 
регистрира до 07.02. 2019 г. в интернет на адрес: https://it.vlevski.eu/. До 08.02.2019 г. ще може да 
се направят корекции в случай на допуснати технически грешки. 
 Участниците качват в срок до 14 февруари 2019 г. (включително) своя видеоклип на 
посочения адрес.  

УСПЕХ НА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ! 

 


