Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Banská Bystrica 09.03.2021

Č. j.: 036 -M/2021/LP

Riaditeľstvo ZŠ
okres Banská Bystrica

Pozvánka

na okresné kolo 62. ročníka Fyzikálnej olympiády - kategórie E a F
pre školský rok 2020/2021
Na základe výsledkov školského kola Fyzikálnej olympiády

pozývame

najlepších úspešných riešiteľov na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dištančne dňa:

17. marca 2021 /streda/ od 9,00 hod

Organizátor OK FO: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.
Z Vašej školy pozývame žiakov:
Kat. E: .........................................................................................................................................
Kat. F: .........................................................................................................................................

Časový rozpis a program OK FO:

1. 9,00 – 13,00 Priebeh súťaže dištančnou formou, vypracovanie zaslaných úloh.
2. 13,00 – 13,10 Odoslanie vypracovaných riešení mailom predsedníčke okresnej komisie.
3. 15,00 – 18,00 Hodnotenie úloh a spracovane výsledkov OK FO.

Organizačné pokyny:

1. Súťažiaci si pripravia:
- aspoň 4 čisté hárky papiera A4, každý hárok vopred označený hore hlavičkou (meno a priezvisko,
škola, trieda, meno vyučujúceho, kategória, označenie úlohy, dátum),
- každá úloha je riešená na samostatný hárok,
- počítač alebo mobil s fotoaparátom na odfotenie a odoslanie riešení,
- mailovú adresu predsedu okresnej komisie FO (je uvedená v pozvánke - bod 3),
2. Súťažiaci odošlú na mail lucia.petrusova@cvcpohoda.sk naskenovaný alebo odfotený:
- vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov /tvorí prílohu pozvánky/, v prípade jeho
neodoslania organizátorovi, súťažiaci nebude môcť byť hodnotený a ani uvedený vo výsledkovej listine.
3. Súťažiaci odošlú svoje riešenia predsedníčke okresnej komisie FO na mail:
marta.melicherova@zsmosbb.sk
Okresná komisia Fyzikálnej olympiády:
Predseda: Mgr. Marta Melicherová, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Členovia: Mgr. Iveta Čuková, ZŠ JGT Gaštanová 12, Banská Bystrica
Mgr. Sylvia Pechová, ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica

vybavuje: Mgr. Lucia Petrusová
tajomník OK FO, tel. č.: 0907049286

Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

Príloha 1.: Pokyny pre súťažiacich k dištančnému kolu Fyzikálnej olympiády kat. E a F
Príloha 2.: Súhlas so spracovaním osobných údajov

