
Условия за участие в СУПЕРлятна
Академия

Какво е нужно, за да участваш в SUPERлятна Академия?
Да имаш изявен интерес, от една страна, в областта на информационните технологии и
информатиката, а от друга, да притежаваш творчески заложби. Предимство са постоянството,
амбицията и желанието за работа в екип!

Условия, за да участваш:

Да си ученик 7-12 клас /през настоящата учебна година/ или учител или родител;
Да имаш основни познания в областите на програмирането, дизайна, мултимедия -
фотография и видео и/или презентиране (предишният опит, посочено портфолио,
препоръки, участия в национални ИТ състезания и др. ще са с приоритет в подбора на
участниците);
Да си амбициран, надъхан, мотивиран и най-вече дисциплиниран... :)
Да се регистрираш до 23:59 ч. на 1 август 2022 година.

Условията, които получаваш:

7 нощувки в 4 звездната „перла“ на Родопите – СПА комплекс "Исмена";
подсигурени закуски, обяди и вечери за 8-те дни;
най-добрите експерти в българския уеб и артисти изцяло на твое разположение през
всичките дни на академията, за да развият знанията и уменията ти;
оптимално подбрани като теми и timing - лекции, сесии и практики;
страхотна обстановка със страхотни хора в сферата, в която искаш да се развиваш (най-
добрия networking);
различни и полезни учебни материали;
много забавления, разходки и запознаване с основните исторически забележителности и
музеи в този край, както и 8 дни, прекарани сред прекрасна природа, което може и да е
много, много вдъхновяващо; :)
пълен достъп до СПА услугите, намиращи се в СПА комплекс "Исмена": плувен басейн с
минерална вода, джакузи, шоков басейн, парна баня, сауна, зона за релакс, фитнес,
солариум и др.
възможност за пътуване със специализиран превоз от Пловдив до Девин - заплаща се
допълнително според тарифата на превозвача.

Всичко това, а и още много, е включено в цената от 550 лева с вкл. ДДС. - хотелски
разноски!

За участието си в SUPERлятна Академия учениците, ръководителите и/или
придружаващите ги НЕ заплащат такса за правоучастие! Всички материали, както и
лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.


