
«Сабантуй сөлгесе» республикакүләм 

бәйге уздыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

          1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Бу нигезләмә «Сабантуй сөлгесе» республикакүләм бәйгесен (алга 

таба – Бәйге) оештыру һәм үткәрү тәртибен билгели. 

1.2. Бәйге татар халкының милли бәйрәме – Сабантуйга багышлана һәм 

үсеп килүче яшь буында милли гореф-гадәтләргә хөрмәт тәрбияләүне күздә 

тота.  

1.3. Бәйге түбәндәге бурычларны хәл итә: 

 укучыларда татар халкының милли традицияләренә карата 

мәхәббәт тәрбияләү;  

 гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү; 

 балаларда кул эшенә кызыксыну уяту. 

1.4. Бәйгене оештыручылар:  

 «Сабантуй» журналы («ТАТМЕДИА» АҖ филиалы – «Салават 

күпере» журналы редакциясе»); 

 «Казан сөлгесе» – татар бизәкле текстиль эшләнмәләр әзерләү 

оешмасы.  

 

2. Бәйгедә катнашучылар 

2.1. Бәйгедә 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге мәктәп балалары катнаша 

ала. Балалар эшләрен әзерләү ата-аналар һәм укытучылар ярдәме белән 

башкарылырга мөмкин. 

 

3. Бәйге уздыру тәртибе һәм вакыты 

3.1. Бәйге 2020 нче елның 1 июленнән алып 2021нче елның 1 июненә 

кадәр үткәрелә. 



3.2. Бәйгегә гариза һәм эшләр 2020нче елның 1 июленнән алып 2021нче 

елның 1 маена кадәр кабул ителә. Гариза үрнәге беркетелгән (Кушымта). 

3.3  Гариза тутыру һәм бәйгегә эшен җибәрү белән Катнашучы үзе 

турында шәхси мәгълүматларның дөреслеген гарантияли, эшнең фотосурәтен 

матбугат чараларында бастырып чыгаруга, интернет-ресурсларга 

урнаштыруга ризалыгын белдерә. Катнашучы турында шәхси мәгълүматлар 

бәйгене оештыручылар тарафыннан РФ законнары нигезендә эшкәртелә. 

Катнашучы интернет-ресурсларда эшенә карата закон кысаларына сыя торган 

фикер алышуга каршылык күрсәтмәскә, Интернетта фикер алышуларда 

әдәплелек, этика кагыйдәләрен сакларга һәм закон нормаларын үтәргә 

бурычлы. 

3.3. Эшләрне әзерләү тәртибе: 

Бәйгегә түбәндәге эш кабул ителә: 

 Милли бәйрәмебез Сабантуй символы булган сөлге кулдан 

чигелгән булырга тиеш. Чигүнең теләсә кайсы ысулын кулланырга мөмкин.  

3.4. Эшләргә бәя бирү критерийлары: 

 Сөлгене чиккәндә креативлык; 

 Сөлгедә милли бизәкләр куллану; 

 Сөлгене шома, тамбур (укалап), алтын чигү кебек милли алымнар 

кулланып чигү.  

 

4. Бүләкләү 

4.1. Бәйгедә катнашучыларның барысына да «Сабантуй» журналы 

тарафыннан бәйгедә катнашу турында сертификатлар җибәреләчәк. Укучы 

сертификатның кәгазь вариантына да заказ бирә ала, тик аны әзерләүгә киткән 

чыгымнарны капларга туры киләчәк. 1 сертификат бәясе – 200 сум. 

4.2 Бәйгедә 3 җиңүче билгеләнәчәк. Аларга дипломнар һәм истәлекле 

бүләкләр тапшырыла. Аеруча актив мәктәпләр һәм укучыларга оештыручылар 

карары белән махсус бүләкләр билгеләнергә мөмкин. 



4.3. Җиңүче һәм призерларны бүләкләү вакыты һәм урыны бәйгегә 

йомгак ясаганнан соң 2021 нче елның июнь аенда www.sabantuyjournal.ru 

сайтында игълан ителәчәк. 

 

5. Өстәмә нигезләмәләр 

5.1. Бәйгене оештыручылар, җиңүчеләрне игълан иткәнче, конкурска 

килгән эшләрнең фотосурәтен үз интернет ресурсларында, шул исәптән 

«Вконтакте» социаль челтәрендәге төркеменә урнаштырырга хокуклы. 

Онлайн тавыш бирү нәтиҗәләре бәйгегә нәтиҗә ясаганда исәпкә алынырга 

мөмкин, тик хәлиткеч роль уйнамый. Бәйгегә үз эшләрен җибәрүчеләр 

конкурсның нигезләмәсе белән килешүләрен белдерә. 

5.2. Конкурста катнашу өчен мөһим шартлар:  

1. «Сабантуй» журналына 2020 елның 2 яртыеллыгына һәм 2021 елның 1 

нче яртыеллыгына язылуны раслаучы квитанцияләр күчермәсе булуы.  

Күчермәләр булмаган эшләр бәяләнми! 

2.«Сабантуй» журналының һәм «Казан сөлгесе» оешмасының  

Инстаграмдагы аккаунтларына  (@sabantuy_journal, @kazansolgese) язылган 

булу.  

Эшләр 420066, ТР, Казан шәһәре, Декабристлар урамы, 2 нче йорт, 

«Сабантуй» журналы редакциясе адресына почта аша кабул ителә.  

Шушы адрес буенча эшләрне китереп бирергә дә була. 

Белешмәләр өчен телефон: 89377715512  
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