
 

 

Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбооны Хэрэг Эрхлэх Газар 

(The Secretariat of the Association of Northeast Asia Regional Governments) 

 

NNEEAARR--ЫЫНН  77  ДДААХХЬЬ  УУДДААААГГИИЙЙНН  ГГААРР  ЗЗУУРРААГГ,,    

ППООССТТЕЕРРИИЙЙНН  УУРРААЛЛДДААААННЫЫ  УУДДИИРРДДААММЖЖ  

ЗЗООРРИИЛЛГГОО  

ГГаарр  ззуурраагг,,  ппооссттеерроооорр  ддааммжжууууллаанн  ЗЗүүүүнн  ххооййдд  ААззииййнн  ххүүүүххээдд  ссууррааггччддыынн  ЗЗүүүүнн  ххооййдд  

ААззииййнн  ннииййггээмм,,  ээддииййнн  ззаассаагг,,  ссооёёллыынн  ттааллааааррхх  ооййллггооллттыыгг  ннээммээггддүүүүллээххээдд  оорршшиинноо..  

ХХААММРРААХХ  ХХҮҮРРЭЭЭЭ  

NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудын ЕБС-ийн 14-18 насны сурагчид  

ББҮҮТТЭЭЭЭЛЛИИЙЙНН  ААННГГИИЛЛААЛЛ,,  ССЭЭДДЭЭВВ    

Дараах ангилал сэдвээс сонгож оролцоно. Үүнд : 

Ангилал Сэдэв 

Гар зураг/постер 

NEAR Холбоог сурталчлан таниулах 

①  NEAR Холбооны бэлгэдэл хийх  

NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудын соёлыг танилцуулах 

①  Сэтгэлд хоногшсон нутгийн баяр наадам 

②  Сонирхолтой үлгэр 

 

Бүтээлд тавигдах шаардлага 

1. Бусдын бүтээлээс хуулбарласан бүтээлийг тооцохгүй 

2. Өмнө нь энэ уралдаанд орж байр эзэлж байсан оролцогч энэ уралдаанд орохгүй 

3. 1 оролцогч 1 бүтээлээр оролцоно. 

4. Бүтээл нь 394×545мм харьцаатай байна. 

5. Бүтээлд ашиглах материал нь чөлөөтэй/өнгийн харандаа, усан будаг гэх мэт 

6. Бүтээлийн ар талд уралдаанд оролцогчийн анкетийг гаргацтай бичиж наан 

хавсаргана. 

Бүтээлийг хүлээж авах хугацаа, газар 

Бүтээл хүлээж авах хугацаа : 2019.05.01 ~ 09.27 

Бүтээл хүлээж авах газар : Бүтээлийг уралдаанд оролцогч NEAR-ын Хэрэг Эрхлэх 

Газар руу шуудангаар явуулах юмуу тухайн аймгийн ЗДТГазар нь нэгтгэн авч явуулж 

болно. 

※ 2019 оны 9-р сарын 27-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл бүтээлийг хүлээж авна. 

 



※NEAR Хэрэг эрхлэх газрын шуудангийн хаяг : (우)37668 경상북도 포항시 남구 

지곡로 394 포항테크노파크 본부동 3층 311 NEAR사무국  

(The Secretariat of the Association of North East Asia Regional Governments) 3F, 

Technopark, 94, Jigok-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of 

Korea(37668) 

 

Уралдааны шалгаруулалт 

 

Нийт 100 оноо/Шалгаруулалт 4 төрлийн онооны нийлбэрээс бүтнэ. 

Ангилал У р а л д а а н ы г  д ү г н э х  

Гар зураг, постер(100) 

· Бүтээлч сэтгэлгээ (30) 

· Уран сайханч сэтгэлгээ (30) 

· Санааг бусдад дамжуулах байдал (20)   

· Бэлгэдлийн шинж (20) 

 

 ◦ Шагналын сан  

Ангилал 
Шагналын 

тоо 
Шагналын агуулга 

Нэгдүгээр байр 1 500 ам.долларын өртөг бүхий бэлэг, батламж гардуулна 

Хоёрдугаар 

байр 
4 300 ам.долларын өртөг бүхий бэлэг, батламж гардуулна 

Гуравдугаар 

байр 
15 100 ам.долларын өртөг бүхий бэлэг, батламж гардуулна 

Тусгай байр 20 Батламж, бэлэг дурсгалын зүйл  

 ∙ Нийт оролцогчдод бэлэг дурсгалын зүйл гардуулна. 

Харилцах хаяг  

Мэйл хаяг : aztudu@gmail.com 

Утас : +82-54-223-2327 

Уралдаантай холбогдуулан Зүүн хойд Ази болон NEAR-ын тухай мэдээллийг  

 http://www.neargov.org цахим хуудаснаас авна уу. 

 ◦ Уралдаанд ирсэн бүтээлийг буцааж өгөхгүй бөгөөд бүтээлийг эзэмших эрх нь 

уралдааныг зохион байгуулагчид байна.  

   ※ Уралдаанд ирсэн бүтээлийг ном, үзэсгэлэн зэрэгт ашиглана. 

mailto:aztudu@gmail.com


NNEEAARR--  77  ддааххьь  ууддааааггииййнн  ггаарр  ззуурраагг,,  ппооссттееррииййнн  ууррааллддаааанндд    

ооррооллццооггччииййнн  ааннккеетт,,  ххүүссээллтт  

 

 

Бүтээлийн сэдэв 

Үндсэн сэдэв 

□ NEAR Холбоог сурталчлан таниулах  

□ NEAR Холбооны гишүүн орон нутгийн 

соёлыг сурталчлан таниулах  

Дэд сэдэв  

Гар 

зураг/постерийн 

тайлбар 

 

Оролцочгийн 

мэдээлэл 

Ангилал 

□ дунд сургууль  □ ахлах сургууль     

□ дунд, ахлах сургууль (√ тэмдэглэгээ хийнэ 

үү) 

Улс  

Хүйс 

□ эр, □ эм(√ 

тэмдэглэгээ 

хийнэ үү) Орон нутгийн 

нэр 
 

Овог нэр 

(монгол 

хэлээр) Мэйл 

хаяг 
 

(англи 

хэлээр) 

Харилцах хаяг  

Төрсөн 

он сар 

өдөр 

 

Гэрийн хаяг  

Оролцогчийн 

сургууль(харьяалаал) 

Сургуулийн нэр  Анги  

Удирдагч багш  Багшийн утас  

Сургуулийн 

хаяг 
 

※ Батламж гардуулахад хэрэгтэй тул овог нэрээ заавал англиар гаргацтай бичиж өгнө үү.  

 

NNEEAARR--ыынн  77  ддааххьь  ууддааааггииййнн  ггаарр  ззуурраагг,,  ппооссттееррииййнн  ууррааллддаааанндд  ооррооллццоохх  ххүүссээллтт  ггааррггаассаанн  

  

ННээрр..................................................................................((ГГааррыынн  үүссээгг))  

2019.     .     . 


