PROGRAM

Slovenská komisia chemickej olympiády

Ministerstvo školstva SR

Odborná komisia
Turnaja Mladých Fyzikov

Podujatie podporili
2. 4. 2008
11,00 – 11,30

IUVENTA

11,30 – 12,00

Turnaj Mladých Fyzikov, o.z.

12,00 – 13,00
13,00 – 17,00
17,00 – 18,00
18,00 – 19,00

Vás pozývajú

STREDA
registrácia v IUVENTE na
Karloveskej 64
otvorenie celoštátneho kola,
rozlosovanie
obed
prvé semifinálové fyzboje
večera
ubytovanie
mimobratislavských
účastníkov
Informácie o sú aži

na
3. 4. 2008

ŠTVRTOK

CELOŠTÁTNE KOLO
16. ročníka

TURNAJA
MLADÝCH FYZIKOV

2. – 4. 4. 2008
Bratislava

7,00 – 8,00
8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 17,00
17,00 – 18,00
4. 4. 2008
6,30 – 8,00
8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 13,30
13,30 – 15,00

raňajky
druhé semifinálové
fyzboje
obed
tretie semifinálové fyzboje
večera
PIATOK
odubytovanie, raňajky
finále
obed
vyhodnotenie súťaže
výber reprezentantov na
medzinárodné kolá, oficiálne
ukončenie celoštátneho kola

IUVENTA
Ivona Slobodová
Búdková 2, 811 04 Bratislava 1
e-mail: slobodova@iuventa.sk
tel.: 02/592 96 271, fax: 02/592 96 123
www.iuventa.sk

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK
Mlynská dolina, F 2
842 48 Bratislava 4
e-mail: frantisek.kundracik@fmph.uniba.sk

Pokyny a informácie pre ú astníkov sú aže
Pre mimobratislavských účastníkov celoštátneho
kola bude v stredu 2.4.2008 na Hlavnej
železničnej stanici v Bratislave pristavený autobus
(predpokladaný príchod IC Gerlach je o 10:40 h).
Autobus bude označený logom TMF a jeho
odchod je plánovaný na 10:50 h, v nadväznosti na
príchod vlaku. Účastníkov prepraví do miesta
konania súťaže. Bratislavskí účastníci sa dopravia
na miesto konania súťaže individuálne.
V piatok bude celoštátne kolo ukončené v takom
čase, aby účastníci stihli popoludňajšie vlaky
smerom do Košíc. Preprava je po ukončení
celoštátneho kola individuálna (električky č.
1,5,12 s prestupom na električku č. 13).
Cestovné bude účastníkom celoštátneho kola
preplatené na základe predložených cestovných
dokladov z oboch ciest zaslaných na adresu
IUVENTY spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré
dostanete na súťaži od pracovníčky IUVENTY.
Podmienky preplácania cestovného nájdete na
internetovej stránke www.iuventa.sk v časti
Olympiády

Miesto konania sú aže, registrácia
ú astníkov CK TMF, vyhodnotenie
IUVENTA
Karloveská 64
842 58 Bratislava
Tel:
02/60253634
www.iuventa.sk

TURNAJ
MLADÝCH
FYZIKOV

Stravovanie
Raňajky sú zabezpečené v mieste ubytovania.
Obedy a večere budú pre účastníkov CK
pripravené priamo v mieste konania súťaže, bufet
v IUVENTE na Karloveskej ulici.

CELOŠTÁTNE
KOLO
16. ročník

Ubytovanie
Ubytovanie mimobratislavských účastníkov je
zabezpečené v Inštitúte verejnej správy v blízkosti
IUVENTY (dve zastávky električkou alebo 20
min. pešo). Adresa: Inštitút verejnej správy, Sch.
Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava, tel.:
02/64362080, 02/60102300, www.ivs.sk

POZVÁNKA

Žiaci sú na celoštátnom kole poistení v čase od
registrácie až po oficiálne ukončenie súťaže.
Poistenie sa vzťahuje aj na obe cesty v prípade, ak
žiaci cestujú s oficiálnym pedagogickým
sprievodom - vedúcim družstva.
Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu
cenných vecí účastníkov podujatia.

2. – 4. 4. 2008
Bratislava

