
POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
celoštátneho kola XIV. ročníka Olympiády ľudských práv 

21. – 23. 3. 2012, Liptovský Ján 

 
Oficiálni účastníci sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom prihlasovacej aplikácie uverejnenej na 
www.olympiady.sk. Najprv je potrebné sa zaregistrovať a následne sa prihlásiť, už na dané konkrétne 
celoštátne kolo (súťažiaci, člen komisie). Pozvánka, pokyny a odkaz na prihlasovací formulár na celoštátne kolá 
sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti 
Celoštátne kolo. 

Oficiálni účastníci okrem elektronického prihlásenia zašlú na adresu organizátora vytlačenú a popodpisovanú 
prihlášku, ktorá im bude doručená na ich e-mailovú adresu. V nej vyznačia požiadavky na ubytovanie 
a stravovanie. Na účasť súťažiacich na podujatiach organizovaných IUVENTOU sa vyžaduje písomný súhlas 
rodiča alebo zákonného zástupcu a taktiež súhlas, podpis riaditeľa a pečiatka školy, ktorú súťažiaci navštevuje 
a podpis súťažiaceho, ako súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie jeho 
účasti na celoštátnom kole. Ak žiak dovŕšil vek 18 rokov, prihláška nemusí obsahovať podpis jeho rodiča alebo 
zákonného zástupcu. 

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný uviesť v prihláške na celoštátne kolo informácie o zdravotných 
špecifikách žiaka. V prípade vzniku zdravotných problémov, ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, 
preberá rodič za vzniknutý zdravotný stav plnú zodpovednosť.  

Cestovné bude oficiálnym účastníkom celoštátneho kola preplatené na základe predložených originálov 
cestovných dokladov z oboch ciest, zaslaných na uvedenú adresu IUVENTY spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré 
nájdete aj s podmienkami preplácania cestovného na www.olympiady.sk v časti Dokumenty. Súťažiaci cestujú 
na a z celoštátneho kola individuálne. IUVENTA nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov počas cesty 
na a z celoštátneho kola.  

Ubytovanie a stravu hradí oficiálnym účastníkom podujatia IUVENTA.  

Poistenie súťažiacich na celoštátnom kole platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie.  

Za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po oficiálne ukončenie podujatia, čo je presne uvedené 
v pozvánke na celoštátne kolo, zodpovedá oficiálny dozor, ktorý vopred stanovuje IUVENTA. 

Zoznam postupujúcich súťažiacich bude zverejnený na www.olympiady.sk. Do celoštátneho kola postupujú 

súťažiaci, ktorí sa umiestnili v krajských kolách na 1. – 8. mieste. 

Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole až po jeho oficiálne ukončenie. V odôvodnených prípadoch 
môže predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť pracovník IUVENTY na základe písomnej žiadosti rodiča, 
ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii. 
Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátneho kola. 

Doprava do Liptovského Jána – hotela SOREA Máj je zo železničnej a autobusovej stanice Liptovský Mikuláš 
zabezpečená autobusom: v stredu 21. 3. 2012 o 8:00, 9:00 a 10:15 h. Autobus bude označený logom OĽP a 
bude pristavený pri TAXI parkovisku. V priestore železničnej a autobusovej stanice budú čakať účastníkov 
hostesky s logom OĽP. Vo Štvrtok 22.marca o 14,oo hod z Liptovského Jána (od hotela SOREA Máj) do 
Liptovského Mikuláša (železničná a autobusová stanica) pre ALUMNI. V piatok 23. 3. 2012 od 14,00 hod 
(postupne 3 spoje) je tiež pre účastníkov zabezpečená doprava z Liptovského Jána (od hotela SOREA Máj) do 
Liptovského Mikuláša (železničná a autobusová stanica). 

Registrácia účastníkov sa uskutoční 21. 3. 2012 od 09:00 – 10:00 h v Hoteli SOREA Máj, Liptovský Ján. 

Súťažiaci 

• Súťažiaci okrem elektronického prihlásenia, zašlú na adresu organizátora vytlačenú a podpísanú prihlášku. 
Na účasť súťažiacich na podujatiach organizovaných IUVENTOU sa vyžaduje písomný súhlas rodiča alebo 

  



zákonného zástupcu uvedený v prihláške súťažiaceho na podujatie a taktiež súhlas a podpis riaditeľa školy, 
ktorú súťažiaci navštevuje. 

• V prípade ak súťažiaci nedovŕšil 18 rokov, písomnú žiadosť potvrdzuje podpisom rodič alebo zákonný 
zástupca súťažiaceho. 

• IUVENTA nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov počas cesty na a z celoštátneho kola.  
• Súťažiaci cestujú na a z celoštátneho kola samostatne a IUVENTA nezabezpečuje pre sprievod, doprovod 

súťažiacich a iné osoby, ktoré nie sú oficiálnymi účastníkmi celoštátneho kola ubytovanie, stravovanie a 
ani nehradí náklady spojené s ubytovaním, stravovaním, cestovné náklady a taktiež ostatné náklady 
sprievodu. 

• Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole po jeho oficiálne ukončenie.  
• V odôvodnených prípadoch môže predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť predseda príslušnej 

celoštátnej komisie na základe písomnej žiadosti, ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii. 
• Rodič, zákonný zástupca je povinný informovať o zdravotnom stave dieťaťa organizátora CK a sústredení 

v prihláške súťažiaceho na podujatie. Rodič, zákonný zástupca svojím podpisom pod uvedené zdravotné 
problémy zodpovedá za to, že informoval organizátora o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade vzniku 
zdravotných problémov, ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, preberá rodič za vzniknutý 
zdravotný stav plnú zodpovednosť. 

Mapka pristupu na miesto konania celoštátneho kola OĽP: Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján, 
wwww.sorea.sk/Default.aspx?CatID=368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: 

1 - Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján sa nachádza v národnom parku Nízke Tatry na konci obce Liptovský Ján pri 
vstupe do Jánskej doliny, ktorá patrí medzi najkrajšie doliny v Nízkych Tatrách. 

❶ 


