
I Международен Фестивал                                        

“Математически триатлон Аполония”  

 

             Уважаеми г-н / г-жо Директор!   

             Уважаеми колеги! 

Съюзът на математиците – Бургас със съдействието на Община Созопол и СНЦ 

„Атлантида” организират   

I-ви Международен Фестивал “Математически триатлон Аполония” 

(накратко Математически Фестивал „Аполония” или просто Фестивала), който ще 

се проведе в гр. Созопол от 26.06 до 30.06.2018.    

Участието във Фестивала е по покана!  

Фестивалът е индивидуално състезание и е организиран в четири 

възрастови групи – 3ти, 4ти, 5ти and 6ти клас (за 2017/2018 учебна година).  

Официални езици на състезанието са български, английски и руски.  

Всеки ден в продължение на три дни учениците ще решават по 8 задачи (общо 24 

за трите дни) с описателен характер. 

Допуска се участието на ученици в по-горна възрастова група.  

Програма на Фестивала: 

1ви ден – Пристигане и настаняване 

2ри ден – Откриване в 9:00 и I кръг (Алгебра и Теория на числата) 

3ти ден – II кръг (Геометрия) и екскурзия  

4ти ден – III кръг (Комбинаторика) и Закриване след 18:30 

5ти ден – Отпътуване  

Техническата комисия на Фестивала включва български и чуждестранни експерти 

в областта на математиката. Председател на Журито е проф.дмн Емил Колев.  

Приблизително две трети от участниците във Фестивала ще получат 

награди под формата на златни, сребърни и бронзови медали, както и 

дипломи за отлично представяне „Merit” в съотношение, приблизително 

1:2:3:4. Ще бъдат отличени и най-добре представилите се участници в трите 

състезателни категории във всеки от класовете.  



За участниците във Фестивала е осигурено и медицинско лице. Желателно 

е всеки участник да си направи предварително и медицинска застраховка.  

За участниците в математическия триатлон „Аполония” са предвидени 

екскурзия, както и различни подаръци и сувенири.  

За да участвате във Фестивала, моля, попълнете Бланката за участие, която ще 

намерите на сайта на Фестивала.  

Такса за участие във Фестивала:  

- за ученик: 240 лв (за 4 хранодни – нощувка + закуска, обед и вечеря); 

- за придружаващ (учител / родител / наблюдаващ): 200 лв (за 4 хранодни);  

Таксата за участие във Фестивала следва да преведете по сметка:  

RAIFFEISEN BANK  

B I C: RZBBBGSF   

IBAN No.: BG64RZBB91551004618220  

BENEFICIARY : ЕТ “Чакъров – Тодор Чакъров“  

Краен срок за заявки и заплащане – 20.06.2018.  

    Лица за контакти:  

Динко Раднев  (Председател на Организационния комитет),   

             тел.: +359 887 61 30 69, e-mail: mathschool_bs@abv.bg,  

Красимира Миркова (Организационен комитет – настаняване и нощувки),   

             тел.: +359 888 73 11 01, e-mail: krassi_mirkova@abv.bg,  

Емил Колев (Председател на Жури),   

             тел.: +359 888 91 94 97, e-mail: emilkol@gmail.com.  

  

Динко Раднев,                                                                                                            

Председател на СМБ – секция Бургас  

  

За повече информация, моля посетете сайта на Фестивала:  

http://apollonia.bgmathfest.com/ 
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