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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА СЦЕНАТА-4”
СЕВЛИЕВО 26-28 ОКТОМВРИ 2012 Г.
Проявата е част от Европейската програма „Science on stage” и има за цел да предизвика и поддържа
интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като
бъдеща кариера. Фестивалът дава възможност на учители и ученици да представят и приемат
науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи. Фестивалът ще протече в
следните направления:
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СЦЕНА - включват театрални постановки и серия опити, с времетраене
до 30 мин., демонстриращи по атрактивен начин основните природни закони и принципи.
ЩАНДОВЕ, на които ученици и учители представят експерименти и иновационни
демонстрации.
ЩАНДОВЕ, на които ученици и учители представят макети, модели, постери, рисунки,
кръстословици.
КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ - демонстриращи по атрактивен начин основните природни
закони и принципи - представяне в рамките на 15 мин.
Най-добрите изяви ще бъдат представени
пред
Международния
организационен
комитет, който ще номинира участниците
за Международния фестивал.
ФЕСТИВАЛЪТ ПРОТИЧА В РАМКИТЕ НА ТРИ
ДНИ - 26, 27 и 28 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА
Посрещането и регистрацията на участниците
започва на 26 октомври 2012 година в Дом на
културата „Мара Белчева” - гр. Севлиево.
Във фестивала могат да участват представители
на всички български училища, клубове за наука
и техника и неправителствени организации от
страната.

Желаещите заявяват участието си с регламентирана заявка, която могат да изтеглят от секцията
„РЕГИСТРАЦИЯ“ в сайта на фестивала.
Заявката се изпраща до 10. 10. 2012 год. на един от посочените e-mail адреси:
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
5400 гр. Севлиево; улица „Гладстон” 22
E-mail: sou_sevlievo@abv.bg
ДИРЕКТОР: Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
ПОМ. ДИРЕКТОР: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ФЕСТИВАЛА:
РОСИЦА КОНОВА
E-mail: rositza_konova@abv.bg
GSM: 359886436657

Списъците с трите имена на участниците, населено място, училище се изготвят в
MS Word и се изпращат заедно със заявките на посочените e-mail адреси. Същите
списъци, изготвени на магнитен и хартиен носител, ще се изисква да бъдат
предоставяни от ръководителите на екипите при регистрацията на участниците.
Участниците с мултимедийни продукти ги предоставят на магнитен носител на
организаторите при регистрацията. Всеки продукт да е поставен в плик с етикет, включващ
темата, имената на авторите, населеното място и училището.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО:
Разходите за командировка на учениците и ръководителите на екипите са за
сметка на училищата, общините, спонсори и др.
Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в
хотелите. Посочените цени в сайта на фестивала са преференциални и са
валидни за резервацията на участниците във фестивала. При връзка със
съответния хотел посочете изрично, че правите заявка за нощувка като
участник във фестивала "Наука на сцената - 4", за да се възползвате от
преференциалните условия.

