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ОСМА
МЕЖДУНАРОДНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИАДА
(ТАЙПЕ, ТАЙВАН, 2010)

Уважаеми колеги,
Осмата Международна географска Олимпиада ще се състои в Тайпе от 29 юли до 4
август 2010 г. Поканата за участие (вж. по-долу) беше разпратена на нашите предишни
участници
Ако сте от страна, която не е участвала в последните две олимпиади, ние се
надяваме, че ще помислите над тази покана и/или ще я разпратите на подходящия човек във
вашата страна, ако вие вече провеждате национално географско състезание.
Моля, не се колебайте да влезете във връзка с мене ако искате по-нататъшна
информация.
С уважение – Кат Берг
General IGEO correspondence to:
Ms Kathryn Berg, Secretariat
International Geographical Union Olympiad
Task Force c/o RGSQ,
237 Milton Road, Milton Qld 4064, Australia
Phone: + 61 7 3368 2066
Fax: + 61 7 3367 1011
Email: admin@rgsq.org.au
Website: www.geoolympiad.org

THE 8TH INTERNATIONAL GEOGRAPHY OLYMPIAD
ТАЙПЕ `2010
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИАДА
Уважаеми колеги,
От името на географското дружество на Китай, намиращо се в Тайпе ,и
Катедрата по география на Националния Тайвански обикновен университет, имам
удоволствието да поканя вашата страна да изпрати отбор за участие в 8-та
Международна географска олимпиада (iGEO). Тя ще се проведе в Тайпе, Тайван, от 29 юли до
4 август 2010 г. под ръководството на Изпълнителния съвет за Олимпиадата на
Международния географски съюз (IGU). Място на олимпиадата ще бъде Средното училище
Сейкрид Харт, до река Таншуй.

Състезанието (iGEO) съдържа 3 елемента: писмен тест, един мултимедиен тест и
теренен тест. Официалният език е английски. Въпросите ще се представят на английски и
учениците трябва да отговарят на английски. Ще бъде предоставена допълнителна помощ
за участниците, за които английският не е роден език.
Всеки отбор ще се състои от 4 ученици от средното училище на възраст от 16 до 19
години (включително - към 30 юни 2010 г.). Учениците трябва да бъдат подбрани чрез
национално географско състезание. Те ще бъдат придружени от двама възрастни, които са
свързани с географското образование в своята страна и които могат да говорят и пишат
на английски. Моля, проверете уеб-сайта на IGEO – (http://www.geoolympiad.org/ look under
‘What is GeoOlympiad?’)
Страните сами носят отговорност за пътуването, визите и застраховките на
своите участници. Освен това, за разходите в Тайван трябва да се платят и по 250 евро на
човек, сменени в тайвански долари по курса на деня. Повече информация за трансферния
валутен курс може да намерите на следния адрес – калкулатор за валути:
http://www.xe.com/ucc/.
Освен тестовете, програмата на олимпиадата включва географски постерни
презентации и културни мероприятия. Подробностите ще бъдат изпратени на страните,
които са заявили участие. Ще се организират екскурзии – ще се посетят активни разломи
на земетресението Чичи, Музея на Двореца, Тайпе 101 и нощен пазар. По желание може да
се участва и в екскурзия след олимпиадата, но тя ще се плаща от участниците.
За предварителната програма и формата за участие вижте сайта
http://www.geoolympiad.org/. Минете надолу по страницата, докато стигнете до „Покана за
Тайпе” – там са връзките към тези документи.
Моля,изпратете формата до 4 януари 2010 най-късно. Страните, които са взели
участие в олимпиадите през 2006 и 2007 г. ще бъдат приети автоматично, ако
кандидатстват до 4 януари. Другите страни ще трябва да кандидатстват и ще бъдат
подредени според датата на получаване на кандидатурата. Максималният брой отбори,
които ще бъдат приети, е 30.
Ако имате нужда от формално написана покана за Олимпиадата, моля изпратете
Е-мейл адреса, името и позицията на човека, до когото трябва да бъде изпратена тази
покана.
Моля, изпратете формата за кандидатстване и всякакви въпроси относно
олимпиадата в Тайпе до мен. Ако имате общи въпроси за олимпиадата, като например кой
има право да участва и т.н., тях изпращайте до секретариата, т.е. на Кат Берг на адрес:
admin@rgsq.org.au.
Очакваме да ви посрещнем с добре дошли в Тайпе през 2010 г. Това е една чудесна
възможност да се представят географските умения на учениците от вашата страна,
както и възможност те да получат награда за отличие.
Искрено ваш Сю Мин Шен
организатор на Географската олимпиада в Тайпе `2010
Su-Min Shen
Local Organiser
International Geography Olympiad, Taipei 2010
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