
POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 

Úvodného sústredenia 23. ročníka Turnaja mladých fyzikov 

3. – 4. 11. 2014, Bratislava 
 
Oficiálni účastníci sa na Úvodné sústredenie TMF prihlasujú najneskôr do 22. 10. 2014 prostredníctvom 
prihlasovacej aplikácie uverejnenej na www.olympiady.sk. Najprv je potrebné sa zaregistrovať a následne sa 
prihlásiť na konkrétne podujatie (ako súťažiaci alebo vedúci družstva). V prípade, že už máte vytvorenú 
registráciu z minulého školského roka, netreba sa registrovať opäť. Pozvánka, pokyny a odkaz na prihlasovací 
formulár sú zverejnené na www.olympiady.sk pod príslušným podujatím. 

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. Pre účasť na podujatiach organizovaných IUVENTOU sa vyžaduje písomný súhlas rodiča alebo 
zákonného zástupcu a taktiež 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 podujatí. 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 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 náklady na podujatie sa nepreplácajú.  

Ubytovanie a stravu hradí oficiálnym účastníkom podujatia IUVENTA.  

Poistenie účastníkov Úvodného sústredenia platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie.  

Za bezpečnosť účastníkov v čase od registrácie až po oficiálne ukončenie podujatia zodpovedá oficiálny dozor 
(vedúci družstva alebo sprevádzajúci pedagóg). 

Účastníci sú povinní zotrvať na Úvodnom sústredení TMF až do jeho oficiálneho ukončenia. V odôvodnených 
prípadoch môže predčasný odchod z Úvodného sústredenia TMF povoliť pracovník IUVENTY na základe 
písomnej žiadosti rodiča, ktorú musí účastník predložiť pri registrácii. 

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov Úvodného sústredenia. 

Registrácia ubytovaných účastníkov sa uskutoční 3. 11. 2014 od 18:30 – 19:00 hod vo vestibule Inštitútu pre 
verejnú správu (IVS), M. Schneidera – Trnavského 1/A, Bratislava – Dúbravka. 

Registrácia neubytovaných účastníkov sa uskutoční 4. 11. 2014 od 08:00 – 08:30 hod vo vestibule SAV, 
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava. 

Všetci účastníci sú povinní zaregistrovať sa v stanovenom čase. 

Ubytovaným účastníkom je zabezpečené stravovanie v rozsahu raňajky a obed, neubytovaným účastníkom 
len obed, obe maximálne v rozsahu 5 žiakov a jeden učiteľ z jednej školy.  

Nárok na ubytovanie majú len tí účastníci, ktorí nemajú možnosť sa dopraviť na sústredenie ranným spojom. 
Kapacita ubytovania je obmedzená a prednosť dostanú školy, ktoré sa nezúčastnili úvodného sústredenia 
k Turnaju mladých fyzikov, ktoré sa konalo 26. 9. 2014 v Košiciach.  

Do SAV z IVS sa dostanete autobusom č. 83 alebo č. 84 zo zastávky Damborského a vystúpite na zastávke 
Patrónka.  

 



Zdroj: Google maps 

 Mapa prístupu do Inštitútu pre verejnú správu, M. Schneidera Trnavského 1/A, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVETLIVKY: 1 – Zastávka MHD Damborského, 2 – Inštitút pre verejnú správu 

Mapa prístupu do SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 
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