Odborná komisia Turnaja Mladých Fyzikov
Vás pozýva na

Regionálne kolá TMF
29. marca 2012

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Dovoľujeme si týmto pozvať družstvo Vašej školy na regionálne kolá súťaže Turnaj
Mladých Fyzikov. Uskutočnia sa 29. 3. 2010 (v Bratislave, v Žiline a v Košiciach).
Predpokladáme začiatok súťaženia ráno okolo 8:00 a koniec poobede okolo 17:00
vyhlásením výsledkov tak, aby bolo možné stíhať spoje odchádzajúce okolo 18:00. Presný
časový program bude spracovaný po dohode s lokálnymi koordinátormi a bude zaslaný spolu
s ďalšími informáciami vedúcim družstiev elektronickou poštou.
Organizátori hradia účastníkom súťaže mimo mesta, v ktorom sa súťaž koná, cestovné,
ubytovanie (noc pred súťažou) a stravu (raňajky, obed) pre päť súťažiacich a jedného
vedúceho družstva. Pre lokálnych súťažiacich a vedúceho bude zabezpečený obed.
Jedna škola môže prihlásiť do regionálneho kola aj viac ako jedno družstvo. Rovnako je
možné vytvoriť kombinované družstvo zo žiakov viacerých škôl, ktoré súťaží buď pod
hlavičkou jednej zo škôl, alebo inej organizácie.
Prosíme, vyplňte priloženú návratku a zašlite nám ju čo najskôr, najneskôr však do
10.3.2012 na nižšie uvedené adresy. V prípade nejasností, otázok alebo pripomienok nás
neváhajte kontaktovať e-mailom na adresách plesch@savba.sk, ursula.szaboova@savba.sk,
prípadne telefonicky na 02/2091 0792.

V mene OK TMF

RNDr. Martin Plesch, PhD.
Podpredseda OK TMF

Návratka
prosíme zaslať najneskôr do 10. marca 2012 mailom na adresu
ursula.szaboova@savba.sk a zároveň s podpisom vedúceho družstva na
Mgr. Uršula Szaboová, Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 11
Škola:

………………………………………….………………………..................

Adresa:

………………………………………………………………………………

Vedúci družstva: …………………………………………………………………………...
Telefón:

………………………………

e-mail: ………………………………

Súťažiaci:
Meno

Dátum narodenia

Škola

Kapitán
Člen
Člen
Člen
Člen
Preferujem účasť na regionálnom kole:
Bratislava
Žilina
Košice
S ohľadom na počet prihlásených družstiev v regiónoch si OK TMF vyhradzuje právo
rozhodnúť o účasti družstva v inom ako preferovanom regionálnom kole, aby tak zabezpečila
regulárny priebeh súťaže. Takéto rozhodnutie bude konzultované s vedúcim družstva.
Potrebujeme zabezpečiť ubytovanie na noc pred súťažou:
Áno
Nie
Poznámky:

______________________
Vedúci družstva

