POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV
2. výberového sústredenia pred IJSO
21. – 23. 9. 2011, Bratislava

Sústredenie je zamerané na výber členov reprezentačného družstva na IJSO, ktoré sa uskutoční
v decembri 2011 v Juhoafrickej republike.
Cestovné bude účastníkom podujatia preplatené na základe predložených originálov cestovných dokladov
z oboch ciest, zaslaných na adresu IUVENTY spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré nájdete aj s podmienkami
preplácania cestovného na www.olympiady.sk v časti Dokumenty.
Ubytovanie a stravu zabezpečuje a plne hradí OZ Turnaj mladých fyzikov (OZ TMF).
Poistenie žiaka na podujatí platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie. Vzťahuje sa aj na obe cesty
v prípade, ak žiak cestuje s rodičom alebo oficiálnym pedagogickým sprievodom.
Zoznam súťažiacich bude zverejnený na www.olympiady.sk.
Pedagogický sprievod – na sústredenie privádza neplnoletého žiaka príslušnej školy oficiálny

pedagogický sprievod (rodič alebo učiteľ, ktorého meno je potrebné uviesť v záväznej prihláške
súťažiaceho). Všetky potrebné informácie sú uvedené v priložených Pokynoch k bezpečnosti
účastníkov sústredení pred medzinárodnými súťažami.
Zodpovednosť za bezpečnosť žiakov má: 1. počas odborného programu oficiálny pedagogický dozor
stanovený OZ TMF, 2. v ostatnom čase pedagogický sprievod.
Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov podujatia.
Registrácia* účastníkov sa uskutoční 21. 9. 2011 v čase od 17.00 do 17.30 v hoteli Družba, Botanická 25,
Bratislava 4, Karlová Ves. Všetci účastníci sú povinní zaregistrovať sa v stanovenom čase.

Prineste si so sebou: zošit, kalkulačku a písacie potreby, cestovný pas (prípadne fotokópiu alebo
xerokópiu strany pasu s fotografiou), jednu aktuálnu fotografiu pasového alebo podobného
formátu.
*Na registráciu a miesto ubytovania sa dostanete z Hlavnej vlakovej stanice autobusom číslo 32,
smer Botanická záhrada. Alebo elektrickou č. 13 z Hlavnej stanice na Poštovú a prestúpiť na električku
č. 5 smer Botanická záhrada. Z AS Mlynské nivy pôjdete autobusom číslo 70 na zastávku Nový most,
kde prestúpite na električku číslo 5 alebo 12 a vystúpite na zastávke Botanická záhrada.

Mapka prístupu na miesto ubytovania účastníkov 2. výberového sústredenia: hotel Družba,
Botanická 25, Bratislava 4, Karlová Ves
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