
Кой може да регистрира училище?
- Всеки, който желае, стика училището да не е регистрирано вече ( родители, учители, приятели, 

познати няма значение, кой е регистрира училището)

Как мога да регистрирам училище?
- Участникът въвежда  град, избира име на училището, клас и написва кратко описание на класа. 

Участникът, който е направил описанието на класа носи отговорност за написания текст. В 
случай, че при описанието са използвани нецензурни или обидни думи, Организаторът си 
запазва правото да премахне текста, както и да изтрие профила на участника. Организаторът не 
носи отговорност за верността и съдържанието на написаното. ; 

- Участникът избира изображение от четири възможности, с което да представи класа си; 
- Участникът въвежда  име и фамилия; e-mail адрес (електронна поща), телефон и избира парола, 

която  въвежда два пъти, за потвърждение.
- След прочитане и запознаване с Официалните правила на Кампанията и Политиката за защита на

лични данни, участникът отбелязва следните полета: „Декларирам, че съм запознат с 
официалните правила“ и „Запознах се с политиката за защита на личните данни“.

Как мога да регистрирам клас?

- На уебсайта https://budi-geroi-s.tedi.bg/  участникът  избира опцията „създай профил“;

- Участникът въвежда град, избира  име на училището, клас и написва кратко описание на
класа. Участникът, който е направил описанието на класа носи отговорност за написания
текст.  В  случай,  че  при  описанието  са  използвани  нецензурни  или  обидни  думи,
Организаторът си запазва правото да премахне текста,  както и да изтрие профила на
участника. Организаторът не носи отговорност за написаното. ;

- Участникът избира  изображение от четири възможности, с което да представи класа си; 

- Участникът въвежда име и фамилия; e-mail адрес (електронна поща), телефон, избира
парола, която  въвежда два пъти, за потвърждение;

- След прочитане и запознаване с Официалните правила на Кампанията и Политиката за
защита на лични данни, участникът отбелязва следните полета:  „Декларирам,  че съм
запознат  с  официалните правила“  и „Запознах  се с  политиката за защита на личните
данни“; 

Кои училища ще спечелят?
- Ще спечелят 3-те училища с най-много точки ( харесвания), които се събират до 26.06.2022г 

точно до 24:59:59 ч.

https://budi-geroi-s.tedi.bg/


Къде виждам колко точки харесвания има училището, за което искам да 
гласувам?

- След като се намерили в списъка училището, за което искате да гласувате, погледнете в зеленото
поле под картинката на училище там има цифра от 0 до безкрайност. Изписаните цифри са 
точките, които има съответното училище (Пример: 6622 Харесват това училище)

Как мога да разбра дали училището, което подкрепям е сред първите 3?
- Училищата, които са регистрирани са наредени в низходящ ред. Тоест първите (училищата, 

които са в горната част на страницата) са с най-предни позиции. 

Как да събира моето училище точки/харесвания?
- След като намерите училището, натиснете върху зеленото сърце точно под училището в същото 

поле. Сърцето ще се оцвети в тъмно зелено и броя на харесваният ще се увеличи. Един 
потребител, може да гласува само веднъж на ден за съответно училище и за съответен клас.

Как да събирам моето училище/клас ПОВЕЧЕ точки?
- Разпространи сред приятели, ученици, колеги, родители и цялото училище, че то е регистрирано 

за кампанията и само с общи усилия ще бъдете сред първите 3!
- Нека всички, възможно най-много хора, да идват и да гласуват за училището ВСЕКИ ДЕН
- Нека и те споделят, че училището има шанс да се издигне на първите позиции само ако всички 

гласуват за него – най-добре всекидневно!

 Къде виждам колко точки харесвания има класа, за който искам да 
гласувам?

- След като се намерили в списъка съответното училище, натиснете Виж класове , погледнете в 
зеленото поле под картинката на класа, там има цифра от 0 до безкрайност. Изписаните цифри 
са точките, които има съответния клас (Пример: 6622 Харесват това училище)

Не виждам в училището класа, които искам да подкрепа?
- След като се намерили в списъка съответното училище, натиснете Виж класове и ако там не 

виждате класа, който искате да подкрепи, това означава, че този клас не е регистриран все още. 
В този случай може да регистрирате вие класа, който искате, чрез натискане на бутона 
Регистрирай сега, под всички регистрирани класове в съответното училище.

Какви са наградите, които могат да се спечелят?
- Наградите за 3-те спечелили училища са: 3 ваучера по 1500лв ( по един за всяко спечелило 

училище), този ваучер е за закупуване на книги за училищната библиотека. 3 х 5 барбарона TEDI 
за училищната библиотека (по пет за всяко спечелило училище). Награди за трите класа ( пример
5ж клас), които са спечелил най-много точки/харесвания от 3-те училища, които са спечелили, по
един клас от всяко училище – наградите са TEDI мешка, с TEDI продукти вътре.



Кой ще спечели наградите?
- Наградите се печелят от училищата ( 3-те събрали най-много точни) и се връчват на директора 

или училищен съвет. 
- Наградите за класовете ( 3-те класа от 3-те спечелили училища, съответно по клас от училище) – 

наградите се връчват на децата от съответните спечелили класове

Кога се връчват наградите?
- След като се обявят победителите 27.06.2022г ( погледни Кой училища ще спечелят), след като 

се свържем с човекът регистрирал съответното училище и спечелилия клас от това спечелило 
училище, за да може да се уведоми директорът и класният ръководител, за да се уговори ден и 
час за предаване на наградите, но не повече от 30 работни дни от края на кампанията.

Какво става ако някой ученик не може да присъства на връчването на 
наградите?

- Наградите за спечелилия клас се предават на класния ръководите, който трябва да ги предаде на
децата от класа.
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