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Naţional

Salonul

de Inventică
şi

Ministerul Tineretului
Expoziţional

Complexul

Sportului

lntemaţional

organizează

Bucureşti ,

Romexpo ,

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

şi Creaţie Ştiinţifică

În perioada 21 - 25 noiembrie 2018, la
ediţie

cea de a XVI-a

Învăţătură,

a Salonului

desfăşoară

pentru Tineret. Salonul se

Gaudeamus - Carte de

pentru Tineret 2018
Naţional

În cadrul Târgului

iar deschiderea va avea loc miercuri, 21

noiembrie 2018, la standul special amenajat În cadrul Complexului

Expoziţional

Bucureşti .

35 de ani, din

Grupul

ţintă

este compu s din tineri cu vârste Între 14

tineri care au o orientare spre o societate

bazată

Cu acest prilej Ministerul Tineretului
creaţii

Îşi

pentru tinerii care

Creaţie Ştiinţifică

Ştiinţe

nanotehnologie , aeronautică ,

informaţiilor ,

care

Informaţiei

Tinerii

Naţional

tineri ale căror

de

invenţii şi

Inventică şi

invenţii

sau

creaţi i

optică,

termotehnică,

biotehnologie ,

asociază

să

utilizarea calculatorului

comunice sau

să

difuzeze

ŞI

a

informaţiile )

grafic design etc.)

tinerilor vor fi expuse În cadrul salonului, într-un loc special

tânăr/echipă

interesaţi să

manipuleze,

(robotică,

Creaţiile şi invenţiile

şi

un concurs de

etc.)

(tehnologie care

ajută să producă, să

responsabil de materialele

lansează şi

participă

toată ţara,

dezvoltare.

În cadrul Salonului

electricitate,

astronautică

3) Tehnologii ale Viitorului

amenajat, fiecare

şi

şi

Romexpo -

se cţiuni:

(mecanică,

Aplicate

2) Tehnologia

lucrările

Sportului

pentru Tineret 2018 . La concurs

se înc adrează În următoarele
1)

expun

pe cunoaştere

şi

de

având la

dispoziţie

modul prin care Îşi

participe trebuie

un

spaţiu

promovează

să transmită

de prezentare. Fiecare este

ideea.

un formular de înscriere În format

electronic, conform modelului anexat , la adresa: salonnationalinventica20 l8@gmail.com,
până

la data de 1 octombrie 2018 .

Masa, cazarea

şi parţial

transportul

participanţilor

până

Bucureşti)

sunt asigurate de

localitatea de domiciliu
Sportului.
3 tineri (în

Numărul

de

în

participanţi

pentru tinerii care

(respectiv costul drumului de la
către

Ministerul Tineretului

participMc%fIJ(i~ ,

situaţia În care sunt Însoţiţi de un profesor).
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