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09.06.2020
To: Prof. Dr. Martin Plesch
President
International Young Physicists’ Tournament
CC: Local Organizing Committee in Georgia

Dear Prof. Dr. Plesch,
On behalf of Kutaisi International University (KIU) let me express my compliments to the International Young Physicists’
Tournament (IYTP) and to you personally.
For Kutaisi International University it is a great pleasure and honor to host the 33rd International Young Physicists’
Tournament to be held in September 2020. The University will gladly welcome young talented contestants from all over
the world.
Kutaisi International University is fully ready to host IYPT and provide all 300 tournament participants with relevant
accommodation, cafeteria spaces and lecture halls.
I would also like to inform you that following the announcement from the Prime Minister of Georgia Giorgi Gakharia on
June 9, 2020 the negotiations with the governments of the Baltic States, Czech Republic, Israel and other countries on
the subject of opening of tourists inflow are being postponed due to the unexpected rise of COVID-19 cases in their
respective countries. The new dates for receiving the first wave of international visitors will be known later this Summer.
Due to the abovementioned circumstances, unfortunately, we are not able to issue individual invitations for the IYPT
teams at this time.
Kutaisi International University will follow the Government restrictions and regulations for the operation of HEIs set by
the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia.
Let me and by taking this opportunity to reiterate my highest appreciations for extending your interest towards organizing
the IYTP in Georgia at Kutaisi International University and wish you success in upcoming endeavors.

Sincerely,
Alexander Tevzadze
Rector
Kutaisi International University

Unofficial Translation

პროფ. დოქ. მარტინ პლეშს
ახალგაზრდა ფიზიკოსთა საერთაშორისო
ტურნირის პრეზიდენტს
ასლი: ადგილობრივ საორგანიზაციო კომიტეტს საქართველოში

ბატონო პროფ. დოქ.პლეშ,
ნება მომეცით, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით მივესალმო ახალგაზრდა
ფიზიკოსთა საერთაშორისო ტურნირს და პირადად თქვენ.
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის დიდი პატივია უმასპინძლოს ახალგაზრდა
ფიზიკოსთა 33-ე საერთაშორისო ტურნირს, რომლის ჩატარებაც დაგეგმილია 2020 წლის
სექტემბერში. უნივერსიტეტი დიდი სიამოვნებით მიესალმება ახალგაზრდა ნიჭიერ
მონაწილეებს მთელი მსოფლიოდან.
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სრულად არის მზად უმასპინძლოს ტურნირს და
უზრუნველყოს 300 მონაწილე შესაბამისი საცხოვრებელში განთავსებით, კაფეტერიითა და
სალექციო სივრცეებით.
ასევე, მსურს გაცნობოთ, რომ საქართველოს პრემიერ მინისტრის, გიორგი გახარიას 2020 წლის
09 ივნისის განცხადების თანახმად, მოლაპარაკებები ბალტიის ქვეყნების, ჩეხეთის
რესპუბლიკის, ისრაელისა და სხვა ქვეყნების მთავრობებთან, საქართველოში ტურისტული
ნაკადის შემოდინებასთან დაკავშირებით, გადაიდო შესაბამის ქვეყნებში მოულოდნელად
გაზრდილი COVID-19 შემთხვევების გამო. საერთაშორისო ვიზიტორების პირველი ნაკადის
მიღებასთან დაკავშირებით ახალი თარიღები ცნობილი გახდება მოგვიანებით, ზაფხულის
განმავლობაში.
ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მოკლებულნი
ვართ შესაძლებლობას, დღეისათვის გავცეთ ინდივიდუალური მოსაწვევები ტურნირში
მონაწილე გუნდებისთვის.
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იხელმძღვანელებს მთავრობის მიერ დაწესებული
შეზღუდვებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ოპერირების თაობაზე
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
შემუშავებული რეგულაციების შესაბამისად.
ნება მომეცით, გამოვიყენო შესაძლებლობა და მადლობა გადაგიხადოთ ინტერესისთვის,
რომელიც გამოხატეთ ტურნირის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჩატარებასთან
დაკავშირებით. გისურვებთ წარმატებებს თქვენ შემდგომ საქმიანობაში.
პატივისცემით,
ალექსანდრე თევზაძე
რექტორი
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

