
Драги ученици - участници в майсторския клас на ЦЕРН в България,

Майсторският  клас  се  провежда  във  Физическия  факултет  на  СУ  “Св.  Кл.
Охридски”,  на  26.03.2018  в  рамките  на  един  ден,  от  10:00ч.  сутринта  до  18:30
вечерта.  Адресът  на  Физическия  факултет  на  СУ  е:  1164  София,  бул."Джеймс
Баучър", 5. карта

За учениците от училищата в страната са осигурени  две нощувки (на 25.03.  и
на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади
http://mon-coo.com/en/   , като  25.03.  И  27.03.  са  дни  за  пристигане  и  отпътуване.
Настаняването в Центъра е след 14:00.  Ако някои от  учениците от страната биха
предпочели  и  ако  времето  за  пътуване  им  позволява  да  успеят  за  началото  на
майсторския  клас,  биха  могли  да  пристигнат  на  26.03.  и/или  да  си  тръгнат  след
приключването  му  на  26.03.  Разноските  за  нощувките  и  храната  се  поемат  от
организаторите. За съжаление не може да поемем транспортни разходи. Учениците
сами  трябва  да  се  погрижат  за  транспорта  си  до  София,  както  и  в  рамките  на
София. 

Центърът  за подготовка на ученици за олимпиади  се намира се в гр.София,
1113  жк  Изток, на  бул.  “  Драган  Цанков″  21А,  срещу  „Интерпред“,  зад  високите
дипломатически блокове.  В момента е отворена само една врата откъм ул.  Дим.
Гичев.  (Излизайки  от  спирката  на  метрото  "Жолио  Кюри"  пресичате  към
срещуположния ъгъл на кръстовището (противоположно на Интерпред), продължете
надолу по ул. Жолио Кюри до пресечката с ул. Дим. Гичев и завийте надясно.) карта
В близост до центъра има спирка на метрото. Желателно е учениците да предвидят
известна малка сума за дневни разноски и градски транспорт. Цената на един билет
за градския транспорт в София е 1.60лв.,  а карта за един ден за цялата градска
мрежа – 4.00 лв. Карти за целия ден могат да бъдат закупени и от метростанциите.

Като извинителна бележка би трябвало да може да ви послужи списъкът на
одобрените ученици, прикачен на indico страницата на ЦЕРН (която е официалната
страница на събитието). Вашите учители, които са ви дали препоръка, също биха
могли да ви дадат извинителна бележка.

Подробна програма за лекциите и практическите упражнения на майсторския
клас във Физическия факултет ще бъде прикачена допълнително.

Бойка Анева
Румяна Хаджийска 
От името на организаторите на майсторския клас 

Информацията  от  този  е-мейл  е  прикачена  на  страницата  на  събитието:
https://indico.cern.ch/event/702411/

http://mon-coo.com/en/
https://goo.gl/maps/drNUVVRHNiu
https://goo.gl/maps/8PfyicBtJbP2

