
-виот 21  август (понеделник) 
-тидо 26  август (събота) 2017 г.

ЛЯТНА ШКОЛА
ПО РОБОТИКА

Национален Институт за Младежта
село Оряховица 6061, Стара Загора

Фондация Миню Балкански
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Записване

Бюджет

село Оряховица 6061
община Стара Загора
Unicredit Bulbank, Стара Загора
IBAN BG66UNCR76301074862454
BIC/SWIFT CODE UNCRBGSF

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

Сумата за участие е 250 (двеста и петдесет) 
лева и включва пълен пансион, храна, 
настаняване и всички материали, необхо-
дими по време на Лятната школа. Допълни-
телни разходи не са необходими.

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”).

Молбите за записване ще бъдат одобрявани по
ред на получаване до запълване на местата.
По-бързото записване Ви дава по-голям шанс
да участвате.

Опознайте света на роботиката, докато
конструирате и програмирате собствени
роботи, работейки в екип с ученици
от цяла България и ръководени
от специалисти от български и 
чуждестранни университети.

Попълнената горепосочена форма, заедно с
мотивационно писмо и декларацията, трябва 

-тида пристигнат до М. Балкански преди 10  
август 2017 г. по ел. поща: 
mmbalkanski@gmail.com или на пощенски 
адрес: 2 avenue de Camoëns, 75116 Paris

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
  www.balkanski-foundation.org

Моля попълнете формата, за да се запишете
за Лятната школа по Роботика:

ЗА ЗАПИСВАНЕ

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 Роботика.

Всички желаещи да се запишат трябва да 
попълнят формата за записване и да я 
изпратят по електронната поща или по пощата 

-тис краен срок на получаване 10  август 2017 г. 
Приетите ученици ще бъдат информирани до 
13 август 2017 г. след това до 16 август 2017 г. 
следва да извършите авансово плащане
от 50 (петдесет) лева по сметката на 
фондация Миню Балкански:



Национален Институт за Младежта ви 

предлага неповторима възможност в
-ви -тирамките на 6 дни от (21  до 26  август) 

да “запретне” ръкави в ателие-работилница

по Роботика. В нея ще имате шанс да се 

отдадете на творческа атмосфера и екипна

работа като конструирате роботи с различни

възможности и предназначение. С помоща

на  екип от лектори ще изучите различните 

технологии и методи на създаване на роботи. 

Тези “робо”- специалисти ще ви въведат в 

света на най-напредналите технологии и ще 

ви подготвят на високо ниво, което ще ви 

позволи да се включите в състезания и

проекти по роботика от световни величини.

Лятната школа по Роботика е предназна-
-ти -ти чена за ученици от 5  до 10 клас, т.е.

тези от вас, които са между 11 и 16 годишна 

възраст.                                                            .

Вие ще работите заедно, следвайки

п о с л е д о в а т ел н о с т т а  н а  з а д а ч и т е ,

поставяни всеки ден от ръководителите.

Така неусетно ще навлезете в материята

на тази интердисциплинарна наука,

откривайки своите най-силни таланти и 

ч е р п е й к и  вдъ х н о ве н и е  з а  бъ д е щ а  

работа в конкретна област на роботиката

и  к о м п ю т ъ р н о т о  п р о г р а м и р а н е .

Изключителна възможност за всички вас

ще бъде не само срещата с учени и

технолози от световна величина, но и 

възмжността да създадете приятелства

с ученици от цяла България, докато 

споделяте общото си увлечение по

роботиката.

ЛЯТНА ШКОЛА ПО РОБОТИКА 

РЪКОВОДИТЕЛ

Диман Михнев Условия

Организация

-ви- Начало: понеделник 21  август 2017 г. 
-ти  в 14 часа и край в събота 26  август 

  2017 г. 12 часа;
- Пребиваване в сградите на Фондация
   Миню Балкански;
- Участниците ще бъдат разпределени на 
  групи и ще имат редовни занятия под 
  ръководството на екипа от лектори
  и персонала на Фондация Миню
  Балкански;
- Вечер ще общуват, ще гледат филми,
  ще слушат музика и ще се забавляват с
  ползотворни игри и задачи;
- Постоянната помощ от ръководители и
  професори е осигурена;
- Пълна такса за участие и пансион: 250 лв.

-ти -ти- Участниците да са от 5  до 10  клас;
- Да са мотивирани;
- Да напишат мотивационно писмо, в
  което да опишат интереса, желанието и
  опита си в сферата на Роботиката;
- 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;
- Да подготвят доклад в края на Лятната 
  школа

Ръководител на годишното състе-
зание Робо Лига Бълагария, 
инженер програмист във Вистеон 
Електроникс България ЕООД и 
преподавател в професионална 
гимназия ЕЛСИС.


