МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО OБРАЗОВАНИЕТО
3400 Монтана, пл. Жеравица, ет. 7, тел. 0879220300, факс: 096/300984

ИНФОРМАЦИЯ
за провеждането на Националния кръг на олимпиадата по ИТ
11 –13 май 2012 г., Монтана
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на
11, 12 и 13 май 2012 г. в град Монтана при следната организация:
I.

Провеждане на състезателните дейности: в учебните зали на ПМГ „Св.
Климент Охридски” – Монтана. Графикът за провеждане на защитите в
направленията и по сесии ще бъде изготвен след теглен жребий на
Техническата конференция на 11.05.2011 г. от 19:00 ч.

II.

Регистрацията на участниците ще се извършва в хотел „Житомир”.

III.

Нощувки на 11 и 12 май в следните хотели:
Хотел „Житомир”
Хотел „Монтана”
Хотел „Огоста“
Хотел „Европа”
База «Аугуста“ – на 2 км от центъра на Монтана
Цените на хотелите са от 20 до 25 лв. на 1 легло.
Забележка: За участниците, настанени в околностите на гр. Монтана е
предвиден транспорт /в случай, че те не разполагат със собствен такъв/.

IV.

Всички участници ще могат да закупят при регистрацията си купони за
храна, както следва:
- вечеря на 11 май – 7 лв.
- обяд на 12 май – 6 лв.
- вечеря на 12 май – 7 лв.
Предвидена е официална вечеря за преподавателите, научните ръководители
на учениците и гостите на олимпиадата на 12 май – цена 16 лв.
-

-

В срок до 03 май 2012 г. да се извърши заявка за участието на класираните екипи
/по приложената таблица/ на
e-mail: rio_d.marinova@mail.bg или
dani_marinova@abv.bg или на телефони: 0888499394 (Mtel), 0894472628 (Globul) –
Даниела Маринова – ст. експерт по информатика и ИТ в РИО – Монтана, по
приложения образец.
Настаняването ще се извърши по реда на пристигане на заявките, поради
ограничения брой на легловата база.
От организаторите

