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PROPOZÍCIE 
obvodného kola 22. ročníka Olympiády v anglickom jazyku 

 
  

Organizátor                  :           IUVENTA  Bratislava 
Organizátor OK          :            Centrum voľného času Elán  Ružomberok – odd. kultúry a estetiky 
 

Názov                            :           OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 
 

Termín                          :           17. januára 2012/utorok/  o 8.30 hod. 
Prezentácia                   :           7.30 – 8.00 hod. 
Miesto                           :            CVČ Elán, Plavisko 47 /hala T-18/ 
 
Kategórie                      :            1A    žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ 
                                                    1B    žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ 
                                                    1C    anglofónni žiaci  
 
Podmienky                   :             Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 14.12.2011. Do  
                                                    obvodného kola postupujú len víťazi školského kola v každej kategórii. 
                                                    Podmienky súťaže je nutné sledovať v metodicko- organizačných                     
                                                    pokynoch 2011/12  na www.olympiady.sk  v sekcii OAJ. 
                                                   
Hodnotenie                  :             Traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami. 
                                                    Víťazi kategórii postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 
                                                    13.2.2012. 
 
Prihlášky                     :             Prihlášku do OK, výsledkové listiny a vyhodnotenie ŠK zasielajte na 

adresu CVČ Elán, Dončova 1 najneskôr do 16.12.2011. Na základe 
prihlášky  budú  súťažiacim  zaslané pozvánky do OK .    

                             
Poznámka                    :            Cestovné pre účastníkov, ceny a diplomy hradí organizátor OK. 
                                                   Tllačivá súvisiace so školským kolom OAJ ako aj prihlášky do OK 
                                                   nájdete  na stránke www.olympiady.sk  v sekcii OAJ.  
                                                   Metodicko – organizačné pokyny OAJ k termínu odoslania propozícií  
                                                   ešte neboli zverejnené. 
                                              
       
 
 
 
   Bc. Diana Labudová                                        Mgr. Pavol Svrček                                    Ing. Jozef  Pažítka 
    odd. kultúry a estetiky                                      riaditeľ CVČ Elán                               MÚ – OŠaŠ Ružomberok 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACEHO  

DO OBVODNÉHO KOLA 
 

Olympiáda v anglickom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012 

 
 

Meno a priezvisko:  
  Adresa trvalého bydliska:  

  PSČ a obec:       
  Telefón a e-mail:  

  Dátum a miesto narodenia:  
    
  Názov a adresa školy:  
  PSČ a obec:       
  Telefón a e-mail:  
  Ročník:   
   
 

Kategória: 1A  1B        
   2A  2B  2C2  2D     

  súhlas a pečiatka školy   

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
všetkých náležitostí vyplývajúcich z mojej účasti na obvodnom kole OAJ. 

  podpis súťažiaceho 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Súťažiaci sa učí jazyk súťaže od (uveďte ročník):   
  Počet vyučovacích hodín jazyka súťaže týždenne:  
  Počet iných vyučovacích hodín v jazyku súťaže týždenne:  
     
  Jazyk súťaže je materinským jazykom jedného z rodičov súťažiaceho: áno  nie   
   

 
Pobyt súťažiaceho v krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je jazyk súťaže:     
   

Názov krajiny: Pobyt v roku: Dĺžka pobytu: 

   

   

   

   

   

 
  Počet bodov, ktoré získal súťažiaci v školskom kole:   
   

Meno vyučujúceho, ktorý pripravoval súťažiaceho:  
  Telefón:  
  E-mail:  
  Meno predsedu poroty:  
  Telefón:  
  E-mail:  
   

Potvrdzujeme, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé. 
 

  podpis súťažiaceho   

 

podpis predsedu odbornej poroty  podpis predsedu školskej komisie 
 
 
 

 


