
ПРАЗНИК НА

Първо място
Смарт 
часовник

Второ място
Безжични 
колонки

Трето място
Билет за 
кинопрожекция

Награждаване на отборите, 
класирали се на 1-во, 2-ро и 3-то място:

31 май 2019 г.
от 18.30 часа в учебен център АДВАНС Бели Брези, с адрес: ул. Дойран №19, ет. 2

АДВАНС и ПРИЯТЕЛИ

Мило дете, 

ADVANCIADA е празник за теб и твоите приятели! 

Предлагаме ти едно незабравимо приключение на английски език, изпълнено с много игри, загадки и изненади.
По време на състезанието можеш да тестваш своята наблюдателност, логически умения и съобразителност. 
Aко си неуверен в знанията си по английски език, не се притеснявай! Ти си с цял отбор и ще бъдете екип. 
Ще бъде весело, забавно и интересно!

Във всеки отбор може да има само едно дете, което е ученик на АДВАНС.
Попълни формуляра на гърба и регистрирай отбора си в избран от теб 
център на АДВАНС в срок до 13 май 2019 г.
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бул. Арсеналски №5 ет.2
телефон: 087 99 999 47

���� �����
ул. Дойран №19 ет.2
телефон: 087 78 999 47

Провеждане на състезанието:
18 май 2019 г.

в избрания от теб учебен център на АДВАНС 

Обявяване на резултатите:
23 май 2019 г.

При еднакъв брой точки, ще се проведе финален кръг на 31 май 2019 г.

Условия за участие: 
Избери 2-ма приятели и се запишете в отбор в една от трите възрастови категории:

• 2 и 3 клас - категория AIM
• 4 и 5 клас - категория ADVANCE
• 6 и 7 клас - категория ACHIEVE

** Моля, попълнете коректно формуляра за участие на гърба на листа и побързайте да се запишете за участие в най-близкия център.

* Адреси
  АДВАНС:
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бул. Александър Малинов №51 ет.1
телефон: 087 94 999 47
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бул. Тодор Каблешков №53 ет.1
телефон: 087 78 599 47

������
ул. Коста Лулчев №2В
телефон: 087 95 999 47

����
ул. 400 №34 
телефон: 087 78 499 47
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Награден
фонд


