CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Riaditeľom / riaditeľkám gymnázií,
vyučujúcim matematiky,
účastníkom KK MO kat. A.

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Miesto a dátum odoslania
Banská Bystrica 4.1.2019

Vybavuje/linka
Ing. Strnád / kl.22

Vec: Pozvánka na krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A
Na základe koordinácie výsledkov školského kola Matematickej olympiády kategórie
A, boli vybraní na Krajské kolo MO A súťažiaci uvedení na webovej stránke CVČ – JUNIOR
Banská Bystrica: www.cvcjunior.sk v časti NOVINKY.
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A sa uskutoční
dňa 15. januára 2019 o 9.30 hod.
na Katedre matematiky FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.
Prezencia je od 8.45 hod., predpokladaný záver medzi 13.30 a 13.45 hod. Súťažiaci si
prinesú písacie a rysovacie potreby.
*Organizačné pokyny:
Na Katedru matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela sa dostanete:
 zo železničnej stanice v Banskej Bystrici: autobusmi č. 34, 35, 36 spred železničnej stanice.
Cestovný lístok v hodnote 0,70 € si zakúpite u vodiča (plaťte drobnými alebo max 5€
bankovkou). Vystúpte na zastávke Tajovského - UMB. Katedra matematiky sa nachádza
v budove Fakulty prírodných vied (vpravo) na druhom poschodí vpravo.
 z autobusovej stanice v Banskej Bystrici: prejsť pred železničnú stanicu (cca 3 minúty chôdze,
ďalšie informácie v predošlom bode). Alternatívne môžte prejsť na Námestie slobody - okolo
čerpacej stanice, cez priechod pre chodcov a cez podchod popod hlavnú cestu (cca 5 minút
chôdze). Z Námestia slobody autobusmi č. 34, 35, 36 - smer Podlavice. (Ďalšie informácie
v predošlom bode.).
 ak pôjdete autom, choďte smerom na obec Tajov (Podlavice). (Ďalšie informácie sú uvedené
vyššie) Parkovať môžete na niekoľkých parkoviskách v okolí FPV UMB (kapacitne
obmedzené).
* Občerstvenie pre súťažiacich bude zabezpečené formou obedového balíčka podaného po súťaži.
* Organizátor neprepláca cestovné náklady a neručí za osobné veci účastníkov.

Prosíme, aby ste vyššie uvedené oznámili postupujúcim žiakom a žiačkam.
S pozdravom,
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