51-ва – НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЯМБОЛ 15.03. – 17.03.2019г.

ПРОГРАМА НА ОЛИМПИАДАТА
Дата

Час
14:00-17:30

15.03.2019 г.
/петък/

18:00
19:00
20:00
06:00-07:00
07:00-07:25
07:25-07:40
08:00-13:00

Дейност
Пристигане, настаняване и регистрация на участниците в хотел –
„Кабиле”, „Тунджа” и „Диана Палас”
Официално откриване на 51-ва Национална олимпиада по химия и
опазване на околната среда - голяма зала на община Ямбол
Техническа конференция на НК с ръководителите на участниците в
олимпиадата - голяма зала на община Ямбол
Вечеря в ресторанта на хотел ”Тунджа” за ръководителите и
националната комисия
Закуска на участниците в олимпиадата – в районите по
настаняване
Транспортиране на участниците от хотелите до ПГ ЛПЕХТ – Ямбол
Настаняване на участниците по зали в ПГ ЛПЕХТ - Ямбол
Теоретичен кръг на олимпиадата
За I и II възрастова група – 4 астрономически часа

За III и IV възрастова група – 5 астрономически часа
Обсъждане на задачите от теоретичен кръг с ръководителите на
11:00-12:00
16.03.2019 г.
отбори – учителска стая на ПГ ЛПЕХТ – Ямбол, II – етаж
/събота/
Транспортиране на участниците до хотелите с автобуси.
13:00- 14:30
Обяд.
14:30-18:00
от 18:30
06:00-07:00
07:00- 07:25
07:25- 07:45
08:00-11:00

Посещения на музей „Безистен” – Ямбол
Музей на бойната слава - Ямбол
Свободно време
Закуска на участниците от втори кръг на олимпиадата в районите
по настаняване
За възрастови групи 9 и 10 -12 клас, транспортиране на
участниците от хотелите до ПГ ЛПЕХТ – Ямбол
Настаняване на участниците по лаборатории в:
ПГ ЛПЕХТ – Ямбол за 9 и 10-12 клас
Практически кръг на олимпиадата
Само за III-та и IV-та възрастови групи – 3 астрономически часа
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За участниците от 7 и 8 клас – посещение на АОП- Ямбол –
17.03.2019 г. 09:00-12:00 наблюдение на космически обекти с телескоп и сеанси в зрителната
/неделя/
зала
Обсъждане на задачите от олимпиадата с учениците от 7,8, 9 и
12:30
10-12 клас фоайе I етаж на ПГ ЛПЕХТ – Ямбол
13:30-14:30 Обяд
14:30-18:30 Свободно време
Обявяване на резултатите на учениците по възрастови групи,
награждаване и официално закриване на на 51-ва Национална
след 19:30
олимпиада по химия и опазване на околната среда – ПГ ЛПЕХТ Ямбол
17.03. – 18.03. 2019 г. - Отпътуване на участниците и на Националната комисия
*Забележка: Посочената по-горе Програма е предварителна, организаторите запазват своето право да я променят, съобразно
настъпили за това обстоятелства. Всички заинтересовани страни ще бъдат уведомявани навреме за направените промени!

