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Vec : POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE RIEŠITEĽOV A PEDAGÓGOV GO
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,
na základe organizačného poriadku Geografickej olympiády a odporučenia Krajskej komisie
Geografickej olympiády v Banskej Bystrici, organizuje Centrum voľného času – JUNIOR (ako
organizátor krajských kôl predmetových olympiád a školských postupových súťaží)
Sústredenie riešiteľov Geografickej olympiády kategórií A, B a ich vedúcich
pedagógov. Účelom sústredenia je poskytnúť účastníkom informácie vedúce k
zvýšeniu kvality súťažných prác a tým k zvýšeniu šancí v súťaži. Zúčastneným
pedagógom prinesie zvýšenie kvality podpory talentovaných žiakov a výučby.
Sústredenie sa uskutoční 9. októbra 2018 v Centre voľného času - JUNIOR v Banskej
Bystrici od 10:00 hod, v zasadačke na druhom poschodí vľavo. Bude sa realizovať pod
vedením RNDr. Martiny Škodovej, PhD., predsedníčky Krajskej komisie GO a členky
Slovenskej komisie GO.
Na sústredenie z Vašej školy pozývame riešiteľov a/alebo pedagóga, ktorý prihlási
účastníkov z vašej školy do 1. októbra 2018 do 12:00 hodiny formou elektronického
formulára na adrese
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3SGe6sPI2Pw9Q1w5dfImldoeSA3bWiMp_RG80pYnV4
xFNQg/viewform?usp=sf_link. Prosíme Vás o dodržanie termínov.

Počas sústredenia bude účastníkom poskytnutý obedový balíček. Cestovné bude preplatené
na základe cestovných lístkov, podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti obdržia
účastníci priamo na sústredení. Organizátor neručí za osobné veci účastníkov. Prosíme, aby
ste uvedené podmienky oznámili príslušnému pedagógovi a žiakom.
Veríme, že toto podujatie bude prínosom pre všetkých účastníkov, ako aj pre Vašu školu.
Sme presvedčení že prispeje k možnej úspešnej reprezentácii Vašej školy v krajskom,
prípadne aj celoslovenskom kole Geografickej olympiády.
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