
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

за участниците в XXVII  национална ученическа философска конференция „Човек. Свят”,
2023 г.

16.03.2023 г. – 17.03.2023 г.

ТЕМА НА АВТОРСКАТА РАЗРАБОТКА, с която ще участвате в конференцията: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Съгласен/а  съм ДА  ЗАЩИТАВАМ есето /  разказа /  разсъжденията /  проекта /
приказката ПРЕД ПУБЛИКА:

Да      Не     

Съгласен/а  съм  есето  ми  /  разказа  ми  да  бъде  ПУБЛИКУВАН/О/  и
популяризиран/о/, съгласно Закона за авторското право и сродните му права:

Да       Не     

Необходимост  от  използване  на  ТЕХНИЧЕСКИ  СРЕДСТВА  (мултимедиен
проектор, лаптоп):

Да  Не     

Данни за АВТОРА на есето / разказа / проекта / приказката:

 име, презиме и фамилия: ………………………………………………………………………

 населено място: …………………………………………………………………………………

 училище: …………………………………………………………………………………………

 клас: …………………………...………………………………………………………………….

 телефон, e-mail: ………..………………………………………………………………………..

 учител /име, фамилия, телефон, e-mail/:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...
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За Ваша информация в района на училището са разположени следните хотели:

1. хотел „Микадо“

ж. к. „Славейков" 184

телефон за резервация: +359 89 5658610

2. хотел „Авеню“

ул. „Транспортна“ 6

телефон за резервация: +359 88 6643333

3. хотел „Мираж“

ж. к. „Славейков" 93

телефон за резервация: +359 56 880888

Резервацията за настаняване в хотел следва да направите лично.

Регистрацията  за  участие  в  конференцията  на  учениците  и  техните

ръководители  се  осъществява  до  01.03.2023 г.  чрез  попълване  на  настоящата

регистрационна  карта  (моля  изпращайте  попълнена  отделна  регистрационна  форма  за

всеки ученик, който ще участва в конференцията) и изпращането ѝ на електронен адрес:

episkop_preslavski_filosofia@abv.bg 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Регистрационната карта се попълва за всеки ученик–участник в конференцията и се

подписва и подпечатва от директора на училището.

2. Разходите за храна, настаняване и път са за сметка на изпращащата организация.

Директор:
/подпис и печат на училището/

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

8000 Бургас, ул. „Гладстон“ 150
тел.: +359 56 81 32 49, факс: +359 56 81 32 59

е-mail: rio_burgas@mon.bg
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