ПОКАНА
за включване на отбор от Вашето училище
в
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА ПРИРОДОНАУЧИЯ МУЗЕЙ
Тази година Бургаският музей ще връчи за шести път Купата на Природонаучния музей.
Състезанието ще се състои като част от Седмицата на Европа в партньорство с Областния
информационен център – Бургас. Тази година състезанието ще бъде под надслов
„Европейско рали на биоразнообразието“.
Природонаучният музей вече е разработил правилата и регламента на състезанието. Всяко
училище ще има право на един отбор, състоящ се от четирима ученика и ръководител. За
място на провеждане на състезание сме избрали Експоцентър Флора в Морската градина от
10:00 часа на 12 май 2017 г. (петък).
Всеки отбор ще получи карта на Морската градина с определен маршрут, който трябва да
следва. На определени места ще трябва да спре и да разреши поставената задача. При
правилно решена задача ще получи плик, в който ще има част от ребус. Отборите трябва да
минат през всички пунктове, да решат всички задачи и на края да сглобят ребуса.
Класирането е отборно. Побеждава отборът, който пръв пристигне на крайния пункт и
сглоби ребуса. Оценяващата комисия ще бъде от представители на Регионалния
исторически музей и Областен информационен център Бургас. Всички участници ще получат
индивидуални грамоти.
Краен срок за записване - 10 май 2017г. Записването става в Природонаучния музей на
телефон 056 84 32 39 или по мейл: priroda@burgasmuseums.bg
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гл.ас., д-р Светла Далакчиева

гр.Бургас

главен уредник Природонаучен музей

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕ
НА СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ БУРГАС 2012Г.

1. Цели
• Предоставя възможност за изява на ученици със задълбочени
знания и засилен интерес към природните науки;
• Дава възможност да покажат оригинално мислене;
• Дава възможност на училищата в града да сравнят знанията си в
областта биологията и екологията.
2. Участници
Право на участие имат всички ученици от Бургаския регион, които
проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културнообразователната област „Природни науки и екология”.
От всяко училище може да участва по един отбор, състоящ се от 4
състезатели и ръководен от преподавател по природни науки.
3. Съдържание
Мястото на провеждане на състезанието е Морската градина на гр.Бургас.
Състезанието ще се проведе на 12 май 2017г. от 10.00 до 12.00 часа. Всеки
отбор ще получи карта на морската градина с определен маршрут, който
трябва да следва. На определени места ще трябва да спрат и да разрешат
поставената им задача. При правилно решена задача ще получат плик, в
който ще има част от ребус. Отборите трябва да минат през всички
пунктове, да решат всички задачи и на края да сглобят ребуса.
4. Оценяване и класиране
Класирането е отборно. Побеждава отборът, който пръв пристигне на
крайния пункт и сглоби ребуса. Оценяващата комисия ще бъде от
представители на Регионалния исторически музей и Областен
информационен център Бургас. Всички участници ще получат
индивидуални грамоти.
Заявки за участие се подават в Природонаучния музей (ул. „К.Фотинов”
30, тел. 84 32 39) в срок до 10 май 2017г.

