НАМЕРИ
НАУКАТА
НАВСЯКЪДЕ И
СПОДЕЛЯЙ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В
«ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017»
НА ТЕМА:

РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ
КАКВО? «ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017», ОРГАНИЗИРАНА ОТ
•АГРОБИОИНСТИТУТ, ССА
•ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ,
ССА
•ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ, ССА
•БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ “Св. Климент Охридски”
КЪДЕ?

АГРОБИОИНСТИТУТ,
БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ №8, ГР. СОФИЯ

КОГА?

29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ОТ 17 ДО 22 Ч.

Заповядайте да посетите за информация, организирани конкурси и
последни новини:
https://www.facebook.com/ResearchersNight2017/
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС ЗА СНИМКА, ВИДЕО/ПРЕЗЕНТАЦИЯ, РИСУНКА И ЕСЕ
“РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ”
ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е под формата на: рисунки, снимки, есета, видео материали
/мултимедийни презентации/, да популяризира растителното разнообразие и използването на
растенията за храни, лекарства и чиста околна среда.
ДАТА НА СТАРТИРАНЕ: 01.07.2017 г. - ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 21.09.2017 г.
• FRESH Photo/Фото ФРЕШ - онлайн фото конкурс за млади хора. Участниците са предизвикани
да направят снимка или селфи по обявената научна тема. Снимките трябва да бъдат в JPG
формат.
• FRESH Video, presentation/Видео, презентация ФРЕШ – онлайн видео/презентация конкурс за
млади хора. Участниците са предизвикани да направят до 3-минутен видео клип или
презентация по обявената научна тема. Видеоклиповете трябва да бъдат в MP4 формат, а
презентациите в ppt формат.
• FRESH Touch/Щрих ФРЕШ - конкурс за рисунка за деца и млади хора по обявената научна
тема. Рисунките трябва да бъдат в А3 и А4 формат, като няма ограничение в използването на
материалите за рисуване.
• FRESH Girls/Момичета ФРЕШ - онлайн конкурс за есе за момичета по обявената научна тема.
Момичетата трябва да разкажат как се виждат те в образа на учен или инженер в рамките на до
3 стр, Word формат.
В конкурса могат да участват деца, ученици и студенти в четири състезателни групи:
І група – 5 - 10 години;
ІІ група - 11 - 14 години;
ІІІ група - 15- 19 години;
ІV група – студенти във висши училища.
За
информация
за
участието
в
конкурсите,
https://www.facebook.com/ResearchersNight2017/.
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