POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV
úvodného sústredenia TMF
18. – 21. 10. 2011, Bratislava

Sústredenie sa uskutoční vo veľkej aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9. Úvodné
sústredenie Turnaja mladých fyzikov podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
Ubytovanie, stravu a preplatenie cestovného zabezpečujeme pre 5-členné (alebo menšie) družstva spolu
s učiteľom alebo vedúcim družstva. Pre bratislavských účastníkov zabezpečíme obedy a večere podľa
požiadaviek na prihláške. Pre mimobratislavských účastníkov zabezpečujeme aj raňajky a ubytovanie v Inštitúte
pre verejnú správu. 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.
Poistenie žiaka na podujatí platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len IUVENTA), ako organizátor celoštátnych kôl predmetových
olympiád a postupových súťaží, je podľa nových Pokynov „k bezpečnosti“ účastníkov podujatí predmetových
olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU spoluzodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia
ich účastníkov. Na tento účel stanovuje oficiálny dozor (ďalej len dozor). Dozor zodpovedá za bezpečnosť
súťažiacich v čase od registrácie až po oficiálne ukončenie podujatia. IUVENTA nepreberá zodpovednosť za
bezpečnosť účastníkov počas cesty na a z podujatí, organizovaných IUVENTOU. Pokyny sú zverejnene na
www.olympiády.sk v časti Dokumenty.

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov podujatia.
Registrácia* mimobratislavských účastníkov sa uskutoční 18. 10. 2011 v čase od 17.00 do 17.30 v Inštitúte pre
verejnú správu, M. Schneidera Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava 4, Dúbravka. Registrácia bratislavských
účastníkov 19. 10. 2011 vo veľkej aule SAV na Dúbravskej ceste 9. Všetci účastníci sú povinní zaregistrovať sa
v stanovenom čase.

Svoj predbežný záujem oznámte čo najskôr elektronicky na adresu peter.barat@iuventa.sk.
Prineste si so sebou: zošit, a písacie potreby.
*Na miesto ubytovania a registráciu sa dostanete z Hlavnej vlakovej stanice autobusom č. 41 alebo
32, na zastávke Sokolská prestúpite na autobus č. 83 a pocestujete na zastávku Damborská. Inou
možnosťou je pricestovať na zastávku Damborská alebo Horné Krčace niektorou z električiek č. 1, 5,
12 z centra smerom do Dúbravky (budova IVS sa nachádza medzi týmito dvoma zastávkami naľavo od
hlavnej cesty, pokiaľ prichádzate z centra).

Mapka prístupu na miesto ubytovania účastníkov úvodného sústredenia: Inštitút pre verejnú
správu, M. Schneidera Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava, www.ivs.sk/kontakty.html

