ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
„ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ”
3400 Монтана, ул. Панайот Хитов 15 а, тел. (096) 303 260, 303 262

УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР:......................
инж. Красимира Каменова
директор на ПГСАГ – Монтана
Заповед № РД 01-221/08.02.2018 г

ПРОГРАМА
за провеждане на Регионален кръг състезание
„Най-добър млад строител”
29 - 30.03.2018 г. Монтана
на 29.03.2018 г. - четвъртък
от 12:00 ч. до 13:30 ч. - Пристигане и настаняване в хотел „Житомир”, обяд
от 13:30 ч. до 14:00 ч. - Придвижване до ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов”
от 14:00 ч. до 15:00 ч. - Техническа конференция в актова зала на гимназията:

-

кратко

представяне

/презентации/

на

училищата,

участващи в състезанието и фирмите партньори;

-

регламент за провеждане на състезанието;

-

изтегляне от състезателите /екипите/ на работни номера.

от 15:00 ч. до 15:30 ч. - Инструктаж по специалности
от 15:30 ч. до 16:30 ч. – Провеждане на теоретичен тест от състезателите по
състезателни дисциплини № 3 ЗИДАРИЯ и № 4 СУХО
СТРОИТЕЛСТВО.

Провеждане на работна среща между

комисиите и състезателите по състезателни дисциплини № 1
МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ и № 2
ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ
от 16:30 ч. - 17:00 ч.

– Работно заседание с ръководителите на групите и гостите

от 19:00 ч. до 20:00 ч. - Вечеря
на 30.03.2018 г. - петък
от 07:30 ч. до 08:00 ч. - Закуска
от 08:00 ч. до 08:15 ч. - Придвижване до училището
от 08:30 ч. до 09:00 ч. - Провеждане на инструктаж на работното място на състезателите
от 09:00 ч. до 11:00 ч. - Изпълнение на практическото задание по състезателни
дисциплини № 2 ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ, № 3 ЗИДАРИЯ
и № 4 СУХО СТРОИТЕЛСТВО.

от 09:00 ч. до 12:00 ч. - Изпълнение на практическото задание

по състезателна

дисциплина № 1 МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ
РАБОТИ
от 11:30 ч. до 12:30 ч. - Оценяване
от 12:30 ч. до 13:30 ч. - Награждаване
след 13:30 ч. -

Изпращане и отпътуване

Лице за контакти: инж. Людмила Григорова – ЗДУПД , за връзка: GSM 0885862911

МАРШРУТ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ
Автогара Монтана – хотел Житомир – ПГСАГ - Монтана

