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Поштовани,
Након паузе од две године поново имамо задовољство да вас позовемо на
девети Регионални сајам образовања „НОУфест“ у организацији Регионалног
тима подршке за науку, образовање и уметност (НОУ тим), уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Покровитељ: Општина Ћуприја
Место одржавања: хала спортова „Ада“- Ћуприја
Датум одржавања: 10. март 2022. године
Време одржавања: од 10 до 16 сати
Овогодишњи сајам ће бити организован уз поштовање свих прописаних и
препоручених епидемиолошких мера. Излагачи ће бити благовремено обавештени
о свим неопходним мерама којих се морају придржавати. Уколико у најављеном
термину одржавања сајма на снази буду мере забране окупљања организатор ће
одредити нови термин одржавања сајма, узимајући притом у обзир интересе
излагача, и о томе благовремено обавестити све учеснике.
Предвиђено је организовано обилажење сајма од стране ученика из више
општина Централне Србије. Како би се што више ученика анимирало да посети
сајам, за ученике из околних општина ће бити обезбеђен аутобуски превоз. Због
актуелне ситуације организатор ће посете ученика организовати на тај начин да се
спречи истовремени велики број особа у хали, а да притом број посетилаца сајма
остане на истом нивоу као и претходних година.
Подсећамо да је последњи организовани сајам 2019. године посетило више од
4000 ученика.

Услови учешћа:
Учесницима Сајма ће на располагању стајати изложбени простор у хали спортова
„Ада“ у Ћуприји, где ће бити постављени штандови за презентације институција. У
питању су типски сајамски штандови димензија 3х3 метра са пултом, столом, две
столице, прикључком на електричну мрежу и штампом са називом институције за
обележавање штанда. Из овог разлога потребно је да у пријави у за то предвиђено
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поље наведете тачан назив ваше институције какав желите да се појави на ознаци
штанда. У хали ће бити доступна и бежична интернет мрежа.
За излагаче је обезбеђено и освежење у виду сендвича, сокова, воде и топлих
напитака. У изложбеном простору, као и целом комплексу у коме се Сајам одржава,
обезбеђено је и стално присуство волонтера у сврху помоћи и олакшица у раду учесника
Сајма.
Котизација за учешће на Сајму је 10 000 РСД. Котизацију можете уплатити на
рачун број 325-9500600007153-28, ОТП банка, прималац: НОУ тим, Ћуприја; сврха
плаћања: учешће на деветом Регионалном сајму образовања у Ћуприји. Уколико је
потребно профактуру и регистровати у ЦРФ-у неопходно је то нагласити у пријави
уписивањем ЈБКЈС установе.
Обавезе учесника су да узму активно учешће на Сајму образовања, као и да
обезбеде адекватан начин представљања своје институције преко промотивних
материјала (видео записа, перформанса, флајера, буклета, roll-up...). Није дозвољена
употреба средстава која би ометала друге учеснике Сајма-прегласна музика, прејака
светлост... Учесници би на Сајму требали да поставе своје презентације у четвртак 12.
марта 2020. године најкасније до 9:45, и остану на Сајму до 16 сати истог дана. Обавезно
је придржавати се свих епидемиолошких мера које ће организатор благовремено
доставити учесницима.
Због лакше организације у отежаним условима молимо Вас да своје
интересовање за сајам потврдите телефоном или мејлом у што краћем року.
Учешће пријавите најкасније до 15. фебруара 2022. године слањем попуњене
пријаве која је у прилогу на адресу info@noutim.org и уплатом котизације.
Стојимо Вам на располагању за сва Ваша додатна питања и информације.

С поштовањем, испред НОУ тимa,
Дејан Милуновић, тел: 062 26 88 18

