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Riaditeľom gymnázií,
učiteľom biológie,
riešiteľom biologickej olympiády

Váš list číslo/zo dňa
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00099/2020

Vybavuje/linka
Mgr. Trubanová/22

Miesto a dátum odoslania
Banská Bystrica 27. 02. 2020

Vec: Pozvánka do Krajského kola BiO kategórií A a B – projektová časť
Krajská komisia biologickej olympiády a CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici pozývajú do krajského
kola 54. ročníka Biologickej olympiády kategórií A a B - projektová časť žiakov vašej školy
podľa priloženého zoznamu.
Krajské kolo biologickej olympiády kategórií A a B - projektová časť sa uskutoční dňa
11. marca 2020 o 9.00 hod.
na Gymnáziu A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica.
Prezencia je od 8.15, predpokladaný záver o 11.30 hod.
Súťažiaci si prinesú prácu, poster na zavesenie, abstrakt k posteru a k písomnej práci
v elektronickej forme (pokiaľ ste ho ešte neposlali). V prípade, že potrebujete pri obhajobe
audiovizuálnu techniku, prosíme vás o nahlásenie tejto skutočnosti do 5. marca 2020 Mgr.
Trubanovej na trubanova@juniorbb.sk (ak ste to neuviedli v prihláške).
Výsledky budú zverejnené na stránke www.cvcjunior.sk .
Organizačné pokyny:
* Na gymnázium A. Sládkoviča sa dostanete:
- Z autobusovej stanice pešo: 25 – 30 minút, cez Námestie slobody, smerom k Prioru, prejsť
doľava na Hornú ulicu, na 1. odbočke zabočiť vpravo na ulicu Komenského, smerom hore
popri Ústave pre výkon väzby, na kopci za novostavbami bytových domov doprava – hnedá
budova je GAS.
- Zo železničnej stanice autobusmi č. 35, 36, 43 (idú aj cez Námestie slobody), vystúpite na
zastávke Jesenský vŕšok. Cestovné lístky v hodnote 0,70 € si zakúpite u vodiča.
* Občerstvenie pre riešiteľov je zabezpečené.
* Cestovné náklady nepreplácame.
* Organizátor súťaže nezodpovedá za osobné veci účastníkov.
Prosíme Vás, aby ste vyššie uvedeným žiakom oznámili ich účasť v krajskom kole biologickej
olympiády .
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