ЗА ЗАПИСВАНЕ
Моля попълнете формата, за да се запишете
за Лятната школа по Експериментална физика:

УЧЕНИК
Име: .................................................................
Бащино име: ...................................................
Фамилия: .........................................................
Адрес: ..............................................................
Пощенски код: .................................................
Град/село: ........................................................
Електронна поща: ...........................................
Телефон: ..........................................................
В добавка, моля изпратете мотивационно
писмо с прикачен файл!
РОДИТЕЛ/ НАСТОЙНИК
Име: .................................................................
Фамилия: .........................................................
Адрес: ..............................................................
Пощенски код: ................................................
Град/село: .......................................................
Електронна поща: ..........................................
Телефон: ..........................................................
Моля изпратете декларация за вашето
съгласие за участие на ученика в Лятната
школа по Експериментална физика.

Попълнената горепосочена форма, заедно с
мотивационно писмо и декларацията, трябва
да пристигнат до М. Балкански преди 10-ти юли
2017 г. по ел. поща: mmbalkanski@gmail.com
или на пощенски адрес:
2 avenue de Camoëns, 75116 Paris
Молбите за записване ще бъдат одобрявани по
ред на получаване до запълване на местата.
По-бързото записване Ви дава по-голям шанс
да участвате.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Записване
Всички желаещи да се запишат трябва да
попълнят формата за записване и да я
изпратят по електронната поща или по пощата
с краен срок на получаване 10-ти юли 2017 г.
Приетите ученици ще бъдат информирани до
17 юли 2017 г. след това до 22 юли 2017 г.
следва да извършите авансово плащане
от 50 (петдесет) лева по сметката на
фондация Миню Балкански:
село Оряховица 6061
община Стара Загора
Unicredit Bulbank, Стара Загора
IBAN BG66UNCR76301074862454
BIC/SWIFT CODE UNCRBGSF

Фондация Миню Балкански
Национален Институт за Младежта
село Оряховица 6061, Стара Загора

Лятна школа
по Експериментална Физика
7 г.
От 1-ви август (вторник) до 6-ти август (неделя) 2016

Останалата част от таксата в размер на 200
(двеста) лева трябва да бъде платена при
пристигането в Лятната школа.

Бюджет
Сумата за участие е 250 (двеста и петдесет)
лева и включва пълен пансион, храна,
настаняване и всички материали, необходими по време на Лятната школа. Допълнителни разходи не се предвиждат.
Пътуването до Стара Загора е с влак или
автобус. След това от Стара Загора до село
Оряховица има автобус на всеки 60 минути
(номер 64 от спирка “Алана”).

По всички възникнали въпроси,
моля, обръщайте се към:
Администратор летни школи Янка Ковачева
Мобилен: 0879 930 077, 0889 555 677
Е-mail: fmb.shkoli@gmail.com
fmb.shkoli@gmail. com
www.balkanski-foundation.org

Anne de Colbert-Christophorov

Ако желаете да се запознаете с
основни физични феномени, имате
уникалната възможност да участвате
в Лятна школа по физика под
ръководството на забележителни
български учени.

РЪКОВОДИТЕЛИ
Теодосий Теодосиев
Теодосий Теодосиев е дългогодишен преподавател по физика в
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък. Ръководи и специализирана
школа по приложна математика
и физика. За нуждите на школата
е създал база за експериментални задачи по физика.
Изключителните му постижения в областта на
физиката и нейното преподаване нямат нужда от
представяне, достатъчно е да споменем, че 9 от
13-те златни медала на български състезатели от
международни олимпиади са на състезатели
които той е подготвил.

Ивайло Хартарски
Ивайло Хартарски става лауреат
на конкурса “Минко Балкански”
през 2012 г.
.
Започва висшето си образование
в лицей “Louis-le-Grand” в Париж,
където следва до 2015 г.
.
В момента продължава обучението си в École Normale
Supérieure в областите математика и физика.

Антон Младенов
Антон Младенов e лауреат на
конкурса „Минко Балкански“ през
2013г. Завършва Физика и Химия
в лицей “Louis-le-Grand в Париж
през 2016 г, след което продължава висшето си образование в
École Normale Supérieure в
Кашан в областта на физиката.

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ФИЗИКА
Национален Институт за Младежта ви
предлага неповторима възможност в
рамките на 5 дни (от 1-ви до 6-ти август)
да вземете участие в Лятна школа по
физика.
Ако имате интерес в областта на науката
и желаете да се запознаете с основни
физични феномени по време на лятната
ваканция, имате уникалната възможност
да го направите под ръководството на
най-успелия български преподавател и
двама български учени, обучени в найдобрите френски училища.
.
Мотивацията за създаването на тази
школа е развитието на интереса към
физиката у младите ученици чрез
удивителни експериментални установки,
които участниците сами ще конструират.
Темите на занятията ще бъдат разнообразни - механика, термодинамика,
оптика и др. Последният ден е посветен
на театрални постановки с научен сюжет
и търсения в интернет.
Вечерите ще бъдат запазени за занимателни задачи, забавни игри и дискусии.

Условия
- Участниците да са от 5 -ти до 8 -ми клас
включително;
- Да са мотивирани;
- Да напишат мотивационно писмо;
- Да изразят писмено съгласие с
правилата на Лятната школа и да не
нарушават по никакъв начин доброто
протичане на часовете;
- При неспазване на правилата се
предвижда незабавно отстраняване на
нарушителите;

Организация
- Начало: вторник 1 -ви август 2017 г. в
-ти
14 часа и край в неделя 6 август 12 часа;
- Пребиваване в сградите на Фондация
Миню Балкански;
- Участващите ще бъдат разпределени
на групи и ще имат редовни упражнения
под ръководството на г-н Теодосиев
подпомаган от г-н Младенов, г-н Хартарски
и персонала на Фондация Миню
Балкански;
- Вечер ще общуват, ще гледат филми,
ще слушат музика и ще се забавляват с
ползотворни игри;
- Постоянната помощ от ръководителите
е осигурена;
- Такса за участие и пансион: 250 лв.

