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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
VІ ВІДКРИТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО
КОМАНДНОГО БІОЛОГІЧНОГО ТУРНІРУ
(Харків – 20-24 жовтня 2008 р.)
Шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у VІ студентському командному біотурнірі, який
відбудеться у місті Харкові 20-24 жовтня 2008 р. (20 жовтня – відкриття турніру,
жеребкування; 21,22 жовтня – відбіркові тури; 23 жовтня – фінал; 24 жовтня –
нагородження переможців, закриття турніру).
ОРГАНІЗАТОРИ: Біологічний факультет, студентське наукове товариство та
первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів ХНУ ім. В.Н.
Каразіна.
РОБОЧІ МОВИ ТУРНІРУ: українська та російська.
УМОВИ УЧАСТІ: Змагання на турнірі проводяться очно, згідно з встановленими
правилами. До участі запрошуються команди з 3-5 студентів ВНЗ України та Росії.
Кожна команда має мати назву. Допускається включення до складу команди учнів
старших класів шкіл та створення збірних команд різних навчальних закладів. Разом з
командою учасників може приїхати керівник команди або тренер, якого може бути
залучено до роботи у журі турніру.
РЕЄСТРАЦІЯ: Усім бажаючим узяти участь у турнірі необхідно зареєструватися
(не пізніше 1 жовтня). Для цього треба надіслати на електронну адресу оргкомітету
bioturnir2008@ukr.net
1. заявку на участь.
2. скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Оргвнесок (по 40 грн. за кожного учасника та за керівника команди, якщо такий є)
слід відправити поштовим переказом на ім'я Забродського Руслана Францовича,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, біологічний факультет,
кафедра фізіології людини та тварин, пл. Свободи 4, м. Харків, 61077, Україна. Проїзд,
проживання та харчування до суми організаційного внеску НЕ входять та сплачуються
за рахунок учасника або навчального закладу, який він представляє.
Якщо Ви бажаєте приїхати, але з поважних причин не можете надіслати
оргвнесок або заявку у зазначений термін, будьте ласкаві, повідомте про це оргкомітет
турніру!
УВАГА! Учасникам, які бажають отримати іменні запрошення на турнір (для
оформлення відряджень тощо), необхідно своєчасно повідомити про це оргкомітет та
надати форму запрошення з необхідними реквізитами.
КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА: У вільний час учасники матимуть можливість відвідати
музей природи та ботанічний сад ХНУ, зоологічний парк, піти на екскурсію історичним
центром міста. За побажанням окремих учасників можливе відвідання театрів (за умови
попереднього замовлення квитків).
Із запитаннями та побажаннями щодо поселення учасників, зустрічі на вокзалі,
організації змагань та культурної програми, звертайтеся за електронною адресою
оргкомітету турніру bioturnir2008@ukr.net. З нагальними питаннями звертайтесь за
тел. 8 (095) 543-57-97 (Євген Кіося).
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
ЗАЯВКА
команди учасників VІ Всеукраїнського відкритого
студентського командного біотурніру
(Харків, 20-24 жовтня 2008 року)
1.Назва команди
2.Назва ВНЗ (повна)

3.Адреса ВНЗ
4.Контактний телефон
Факс (якщо є)
E-mail
5.Необхідність поселення

6.Склад команди:
(П.І.Б., дата народження, факультет,
кафедра, курс)

1. Капітан 2.
3.
4.
5.

7.П.І.Б. керівника команди, якщо такий є,
його вчений ступінь, звання, посада
8.Пропозиції та побажання

Завдання та правила студентського командного біотурніру додаються окремими
файлами.
Чекаємо на Вас!

З повагою, оргкомітет турніру
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