Ministerstvo školstva SR
Odborná komisia Turnaja mladých fyzikov
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Vás pozývajú na celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov
18. ročník
Bratislava, 28. – 30. apríl 2010
PODUJATIE PODPORILI
Turnaj mladých fyzikov, o.z.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Visegrad Fund
Pokyny a informácie pre účastníkov
Z Autobusovej stanice Mlynské nivy sa do IUVENTY dostanete autobusom č. 21, vystúpite na zastávke
Mokrohájska, tam prestúpite na autobus č. 83 alebo 34. Vystúpite na zastávke Lipského. Z Hlavnej vlakovej
stanice sa do IUVENTY dostanete autobusom č. 83 (zo zastávky SAV), vystúpite na zastávke Lipského. Zo
zastávky Lipského pôjdete na križovatke doľava, popri kúpalisku Rosnička, až prídete k IUVENTE.
Ubytovanie je zabezpečené na Inštitúte pre verejnú správu, ul. M. Schneidera Trnavského 1/A, v blízkosti
IUVENTY. Z IUVENTY na IVS je možné prejsť pešo, alebo ísť jednu zastávku električkou (zo zastávky Horné
Krčace na zastávku Damborského)
Ubytovanie a stravu hradí účastníkom IUVENTA.
Žiak je na celoštátnom kole poistený v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie. Poistenie sa vzťahuje
aj na obe cesty v prípade, ak žiak cestuje s oficiálnym pedagogickým sprievodom. Pedagogický sprievod
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich počas cesty, v mieste ubytovania a vo voľnom čase.
Organizátor súťaže zabezpečuje jej priebeh podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť
bezpečnosti a ochrany zdravia v mieste konania súťaže.
Cestovné bude preplatené účastníkom podujatia na základe originálov cestovných dokladov z oboch ciest
zaslaných na adresu IUVENTY spolu s vyplnenými tlačivami. Tlačivá a pravidlá poskytovania cestovných náhrad
sú zverejnené na stránke www.olympiady.sk – Dokumenty.
Organizátor nezodpovedá za prípadné straty cenných vecí účastníkov celoštátneho kola.

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Ubytovanie, stravovanie ( raňajky)
Inštitút pre verejnú správu
M. Schneidera – Trnavského 1/A
841 02 Bratislava
Tel. č.: 02/ 64362080
Web: www.ivs.sk
Stravovanie (obed, večera)
IUVENTA
Karloveská 64
842 58 Bratislava
Tel. č.: 02/60253634
www.iuventa.sk
Registrácia, slávnostné otvorenie,
súťaž a slávnostné vyhlásenie výsledkov
IUVENTA
Karloveská 64
842 58 Bratislava
Tel. č.: 02/60253634
www.iuventa.sk
KONTAKTY
Mgr. Dana Sládeková
tajomníčka Odbornej komisie TMF
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Oddelenie podpory talentovanej mládeže
Búdková 2, 811 04 Bratislava 1
Tel.: 02/59296271, fax: 02/59296123
E-mail: dana.sladekova@iuventa.sk
Web: www.olympiady.sk

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
predseda Odbornej komisie TMF
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava 4
E-mail: Frantisek.Kundracik@fmph.uniba.sk

