РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието -Търговище

ИНФОРМАЦИЯ
за провеждането на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии
11 –13 май 2018 г., град Търговище, област Търговище
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 11,12 и
13 май 2018 г. в град Търговище при следната организация:
Провеждане на състезателните дейности: Защита на проектите: в учебни зали на II СУ
„Професор Никола Маринов“, Търговище. Тестове: 9-12 клас и 5-8 клас в учебни зали на
училището-домакин. Графикът за провеждане на защитите в направленията и по сесии ще бъде
изготвен след теглен жребий на Техническата конференция на 11.05.2018 г. от 19:30 ч.
Регистрацията на участниците - ще се извършва след 13:30 часа във II СУ „Професор Никола
Маринов“, Търговище.
В срок до 27 април 2018 г. да се извърши заявка за участието на класираните екипи (по
приложената таблица) на e-mail: gadjovska@abv.bg.
Допълнителна информация ще получите до 25 април 2018 г.
Ще бъде организирана официална вечеря за преподавателите, научните ръководители на
учениците и гостите на олимпиадата на 11 май – цената ще се уточни допълнително.
Обядът на 12 май 2018 година е за всички желаещи и ще се приготвя в стола на училищетодомакин!
УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ 11 – 12 май 2016 година
Име на хотела
1

Мизия

Двойна стая

20

100

Една нощувка
+закуска
23,00

2

Терра Европа

Двойна стая

20

120

23,00

31,00

3

Фенерите

Двойна стая

40,00

16

Стая с три легла

55,00

Участниците,
двата хотела
заявят вечери в
цени, записани в

настанени в
могат да си
Терра Европа на
заявката

4

Хан Крум

Условия

Цена

Брой места

Двойна стая

50

Стая с три легла

60

50

Една нощувка
+закуска+вечеря
31,00

ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ НА МЕНЮ
Предложението е за всички ученици и учители – без официалната вечеря!!!
№
Закуска:
Обяд:
Вечеря:
1
11 май 2018 г.
Официална вечеря за
ръководители - все още се
договаря!!!

2

3

12 май 2018 г.
Баничка със
Сирене, бутер тесто
– 1бр.
пунш

12 май 2018 г.
Кюфте
Кебапче
Печени картофи
Зеле
2 филии хляб
Кроасан
0,5 л вода

Пиле с ориз
Хлебче
Вода
Кекс
12 май 2018 г.
Кебапчета - 2 броя
Пържени картофи
0,5 л вода
Брауни

13 май 2018 г.
Сандвич – 2 броя;
пунш

На гости – вегетарианци се предлагат други ястия – на място.
Цените са описани в заявката.
За допълнителна информация: Маргарита Гаджовска – ст. експерт по математика в РУО Търговище, тел. 0894 579 118 и тел. 0887 736 924.

От организаторите

