POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV
celoštátneho kola 19. ročníka Turnaj mladých fyzikov
27. – 29. 4. 2011, Bratislava

Cestovné bude 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.
Ubytovanie a stravu hradí účastníkom podujatia IUVENTA a o.z. Turnaj mladých fyzikov.
Poistenie žiaka na celoštátnom kole platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie. Vzťahuje sa aj na
obe cesty v prípade, ak žiak cestuje s oficiálnym pedagogickým sprievodom príslušného tímu.
Zoznam súťažiacich a oficiálneho pedagogického sprievodu bude zverejnený na www.olympiady.sk.
Pedagogický sprievod súťažiacich zabezpečuje dospelá osoba – vedúci družstva.
Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole do jeho konca. V odôvodnených prípadoch môže predčasný
odchod z celoštátneho kola povoliť predseda príslušnej celoštátnej komisie, na základe písomnej požiadavky,
ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii.
Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátneho kola.

Pre mimobratislavských účastníkov je zabezpečená preprava autobusom podľa rozpisu:
27. 04. 2011 – z Hlavná vlaková stanica v Bratislave
do IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava
- čas nástupu: 10:40
27. 04. 2011 – z IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava
do Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Bárdošova 33, Bratislava
- čas nástupu: 18:00
28.04. 2011 – z Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Bárdošova 33, Bratislava
do IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava
- čas nástupu: 7:30
28. 04. 2011 – z IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava
do Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Bárdošova 33, Bratislava
- čas nástupu: 18:00
29. 04. 2011 – z Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Bárdošova 33, Bratislava
do Budova historického parlamentu, Župné námestie 12
- čas nástupu: 7:15

Z Autobusovej stanice Mlynské nivy sa do IUVENTY dostanete autobusom č. 21, vystúpite na zastávke
Mokrohájska, tam prestúpite na autobus č. 83 alebo 34. Vystúpite na zastávke Lipského. Z Hlavnej vlakovej
stanice sa do IUVENTY dostanete autobusom č. 83 (zo zastávky SAV), vystúpite na zastávke Lipského. Zo
zastávky Lipského pôjdete na križovatke doľava, popri kúpalisku Rosnička, až prídete k IUVENTE.
Z autobusu č. 83 alebo 34 môžete tiež vystúpiť na zastávke Damborského a odtiaľ ísť električkou č. 1, 5, 12 na
zastávku Dolné Krčace (2. zastávka).
Z IUVENTY do ÚVS sa dostanete zo zastávky Lipského autobusom č. 83 alebo 34. Vystúpite na zastávke
Sokolská, prejdete na druhú stranu cesty a odtiaľ pôjdete trolejbusom č. 204, 206, 209 alebo 212 na zastávku
Siemens.

Zo Župného námestia sa na Hlavnú vlakovú stanicu dostanete autobusom č. 93 zo zastávky Zochova (vystúpite
na zastávke Hlavná stanica). Na Autobusovú stanicu Mlynské nivy zo zastávky Hodžovo námestie trolejbusom
č. 206 alebo 208.

Mapa prístupu do Kongresového a vzdelávacieho centra
Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava
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VYSVETLIVKY:
1 – Autobusová zastávka MHD Siemens, č. 32, 206
2 – Autobusová zastávka MHD Siemens, č. 44
3 – Autobusová zastávka MHD Júnová
4 – ÚVS Kongresové a vzdelávacie centrum
Zdroj mapy: Google maps
Z centra (Hodžovo námestie) pôjdete trolejbusom č. 206 alebo 212, vystúpite na zastávke Siemens.
Z IUVENTY pôjdete autobusom č. 83 alebo 34 zo zastávky Lipského na zastávku Sokolská, prejdete na druhú
stranu cesty a odtiaľ pôjdete trolejbusom č. 204, 206, 209 alebo 212 na zastávku Siemens.
Pôjdete smerom naspäť, prejdete cez svetelnú križovatku, na zastávku Siemens, z ktorej ide autobus č. 44
smerom na Kolibu (pozor, až 4 zastávky majú názov Siemens). Vystúpite na zastávke Júnová, ktorá je pred ÚVS
- Kongresovým a vzdelávacím centrom.
Linka č. 44 premáva v intervale len 1 alebo 2x za hodinu, bližšie informácie nájdete na www.imhd.sk.
Do ÚVS – Kongresového vzdelávacieho centra sa dostanete aj pešo – vystúpite na zastávke Siemens a na
svetelnej križovatke odbočíte na Bárdošovu, pôjdete stále hore po Bárdošovej ulici. ÚVS – Kongresové
a vzdelávacie centrum je na konci Bárdošovej.

