Тестът ще се проведе на 04.07.2021 г.
Място на провеждане – Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, 1ви и 2-ри етаж. Входът е откъм ул.“Св. Климент Охридски“, близо до ул. Шипка.
На входа на сградата се преминава през проверка на телесната температура на
всеки участник. За да се избегне събиране на голяма група участници на входа,
влизането ще става по определен график по нива:
N1, N2 – от 11,50 ч. до 12,00 ч.
N 3 – от 12,00 ч. до 12,10 ч.
N 4 – от 12,10 до 12,20 ч.
N 5 – от 12.20 до 12,30 ч.
Закъснелите за съответното ниво участници ще влизат след всички останали.
На входа ще има табели с указания за достигане на залата, съответстваща на
регистрационния номер на Вашия ваучер и квестори, които ще Ви упътват.
Трябва да се явите в съответната на вашия номер зала. Мястото на всеки участник в
залата ще бъде определено с номера на неговия ваучер. Молим да не заемате друго
място!
Носете със себе си:
1. разпечатания ваучер
2. лична карта (или паспорт, ученическа карта/бележник със снимка).
3. черен молив – с твърдост №2 или HB за попълване на листовете с отговори
4. мека гума.
5. лични предпазни средства – маски, дезинфектант.
Разпределение по зали:
НИВО

ЗАЛА

Номер на ваучера –
последните пет цифри от регистрационния номер

N1

241

от № 10001 до № 10023
№ 11001

N2

252 А и Б

от № 20001 до № 20061
от № 21001 до № 21003

N3

256

от № 30002 до № 30046

N3

267

от №30047 до №30080
от № 31001 до № 31005

N4

245А

от № 40001 до № 40035

N4

245Б

от № 40036 до № 40069

N4

Зала 2

от № 40070 до № 40094
от № 41001 до № 41010

N5

255

от № 50001 до № 50093

N5

243

от № 50094 до № 50128
от № 51001 до № 510015

STA-N 5

233

Желаем ви успех. Очакваме ви на 4-ти юли!
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