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Vec: Pozvánka – KK ChO D
Krajská komisia chemickej olympiády a CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici pozývajú do
krajského kola 54. ročníka chemickej olympiády kategórie D žiakov z vašej školy podľa
priloženého zoznamu.
Krajské kolo chemickej olympiády kategórie D sa uskutoční dňa
26. apríla 2018 o 9.30 hod.
na Základnej škole, Sitnianska 32, Banská Bystrica.
Prezencia je od 8.30 hod., predpokladaný záver o 14.00 hod. Súťažiaci si prinesú písacie
potreby, kalkulačku a pracovný plášť.
Organizačné pokyny:
Na základnú školu sa dostanete:
* z autobusovej stanice autobusom č. 28. Vystúpiť na zastávke Starohorská – rázcestie (za nákupným centrom
BILLA), pokračovať hore Tatranskou ulicou k potravinám CBA, pred potravinami odbočiť doľava k ZŠ. Ak linka
pokračuje ďalej bez prestávky, treba vystúpiť ako v prípade autobusu č. 26.
* z Námestia Slobody (asi 300 m od autobusovej stanice) autobusmi č. 21, 22 smer Sásová. Vystúpiť na zastávke
Rudohorská - horná (nie pri nákupnom stredisku LIDL, ale o zastávku ďalej) a potom pomedzi paneláky hore
kopcom k ZŠ.
Autobusom č. 26 smer Sásová. Vystúpiť na zastávke Tatranská, prejsť na druhú stranu cesty, ZŠ je za potravinami
CBA. Cestovný lístok v hodnote 0,70 € si zakúpite u vodiča.
Cestovné náklady nepreplácame
Občerstvenie pre súťažiacich je zabezpečené.
Organizátor súťaže nezodpovedá za osobné veci účastníkov.

Prosíme Vás, aby ste vyššie uvedeným žiakom oznámili ich účasť v krajskom kole
chemickej olympiády.
Výsledky budú zverejnené na stránke www.cvcjunior.sk dňa 27. apríla 2018
v popoludňajších hodinách.
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