مسابقات کشوری سازه ماکارونی جشنواره ملی علم و ایده با همکاری انجمن کشوری سازه های ماکارونی
(ایران خرپا) در اردیبهشت ماه  7931در شهر ساری برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام:
کلیه کسانی که تا روز  42فروردین  31ثبت نام نمایند از  01درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
از تاریخ  52فروردین الی  1اردیبهشت  31هزینه های ثبت نام همان مبالغی می باشد که اعالم شده است.
برای کسانی که از  8الی  02اردیبهشت  31ثبت نام نمایند 42درصد به مبالغ ثبت نام اضافه می گردد.

ثبت نام از طریق سایت  www.elm-ide.irصورت می گیرد.
توجه  :حتما تا قبل از شروع مسابقات سایت جشنواره را پی گیری نمایید  ،شرایط و قوانین جدید از طریق
سایت  www.elm-ide.irاطالع رسانی خواهد شد و آخرین اطالعات مالک عمل خواهد بود.

تاریخ مسابقه:
 52الی  55اردیبهشت ماه 7931
مکان مسابقه :
مازندران – ساری ( سالن مسابقه متعاقبا اعالم می گردد )

زمان بندی جشنواره
روز

تاریخ

صبح

بعد از ظهر

پنج شنبه

69/4/41

افتتاحیه و شروع مسابقات

مسابقات

جمعه

69/4/40

مسابقات

تور ساری گردی

شنبه

69/4/44

اختتامیه و جشن بزرگ شادمانه علمی

------------

هزینه ثبت نام :
هزینه ثبت نام در مسابقه شامل دو بخش می باشد :
 .7هزینه ورودی هر تیم
 .5هزینه برای هر نفر از اعضای یک تیم عالوه بر مبلغ ورودی

هزینه ثبت نام بخش دانشجویی :
ورودی تیم با یک سازه  32هزار تومان
ورودی تیم با دو سازه  752هزار تومان
( هر نفر  72هزار تومان عالوه بر هزینه ورودی هر تیم )

هزینه ثبت نام دانش آموزی :
ورودی تیم با یک سازه  02هزار تومان
ورودی تیم با دو سازه  32هزار تومان
( هر نفر  72هزار تومان عالوه بر هزینه ورودی هر تیم )

به طور مثال هزینه قابل پرداخت یک تیم دانش آموزی  9نفره با یک سازه به شرح ذیل می باشد :

ورودی  02هزار تومان  +به ازای هر نفر  72هزار تومان (  9نفر  92هزار تومان ) =

 32هزار تومان

تعداد اعضای هر تیم  5الی  4نفر می باشد.
هر نفر تنها حق عضویت در یک تیم را دارد.

امکانات و مزایا :
 حضور در جشن بزرگ شادمانه علمی ( جشن ساالنه علم و ایده ) برای شرکت کنندگان مسابقه
به صورت رایگان می باشد.
 شرکت در قرعه کشی جشن بزرگ شادمانه برای کلیه شرکت کنندگان مسابقه ( اهدای  2جایزه
 5میلیون ریالی )
 شرکت در قرعه کشی کمک هزینه تور سفر به ترکیه
 تور ساری گردی ( دریا ،بازدید از اماکن تاریخی ساری ،پارک ملل ساری) به صورت رایگان

 به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا خواهد شد.
 اسکان در پالژ کنار دریا می باشد.
 اسکان و پذیرایی ( صبحانه  ،ناهار  ،شام ) از طرف کمیته برگزاری جشنواره صورت می پذیرد.

 هزینه آن به عهده شرکت کنندگان می باشد که متعاقبا از طریق سایت جشنواره اعالم می گردد.
 امکان هماهنگی برای خانواده ها نیز مهیا است که شرایط آن در سایت جشنواره اعالم خواهد شد.
 در این دوره از جشنواره با شرایط ویژه ای جهت اسکان و پذیرایی تماشاچی های جشنواره نیز
فراهم خواهد شد که باید در سایت جشنواره به عنوان مهمان ثبت نام نمایند.

جوایز دانشجویی :
تیم اول :تندیس  +لوح تقدیر  75/222/222 +ریال
تیم دوم :لوح تقدیر  8/222/222 +ریال
تیم سوم :لوح تقدیر  2/222/222 +ریال
تیم چهارم و پنجم :لوح تقدیر
جوایز دانش آموزی :
تیم اول :تندیس  +لوح تقدیر  2/222/222 +ریال
تیم دوم :لوح تقدیر  9/222/222 +ریال
تیم سوم :لوح تقدیر  5/222/222 +ریال
تیم چهارم و پنجم :لوح تقدیر

( در صورت جذب حامی و یا ثبت نام تیم های بیشتر از حد نصاب در نظر گرفته شده جوایز افزایش خواهد
یافت )

شماره همراه :

2352 752 7972

سایت :

www.elm-ide.ir

تلگرام :

@elm_ide

