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Propozície  
26. ročníka regionálnej postupovej súťaže v rétorike 

 
 
Vyhlasovateľ            :              Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 
                                                 z poverenia Žilinského samosprávneho kraja 
                                                   
Organizátor              :              Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 
                                                  Centrum voľného času Elán  Ružomberok 
 

Názov                        :              ŠTÚROV ZVOLEN 2012 
 

        Termín                       :             19. apríl 2012 /štvrtok/ 
 
        Miesto                        :             Centrum voľného času Elán , Plavisko 47,Ružomberok  
 
        Prezentácia                :             8.00 – 8.45 hod.    CVČ Elán 
                                                                     9.00  hod.    slávnostné otvorenie 
        Kategórie                   :                I.  žiaci  4. – 6. ročníka ZŠ 
                                                            II.  žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ 
                                                           III. študenti gymnázií, SŠ a SOU 
 
       Podmienky súťaže     :                Školské kolá sa musia uskutočniť do 13. apríla 2012. Do regionálneho                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                        kola postupujú len víťazi školského kola z každej kategórie.                                                         
        Hodnotenie                   :             Slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálneho kola sa uskutoční po ukončení 
                                                        súťažnej časti samostatne v jednotlivých kategóriách v priestoroch, kde 
                                                        prebiehala súťaž.                                          
       Prihlášky                    :            Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky na  
                                                        adresu LKS v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 16. apríla 2012.     
        Poznámka                     :             Cestovné pre účastníkov ako aj ceny pre víťazov hradí organizátor 
regionálneho  
                                                        kola, stravné je nutné zabezpečiť si na vlastné náklady. 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Mgr. Pavol SVRČEK                                                       

                                                                                                                                                   riaditeľ CVČ Elán              
                                                                                         
 
Riadite ľsvo:   Dončova č. 1                                                                                Plavisko č. 47                        034 01 Ružomberok                                                                    č.t., fax: 044 4323 415 
                       č.t.: 044 4323 800                                                                        Oddelenie športu – cvcrbksport@gmail.com 
                       e-mail: cvcrbk.director @gmail.com                                            Oddelenie kultúry a estetiky – cvcrbkkultura@gmail.com 
                       Oddelenie techniky a prír.- cvcrbk@gmail.com                           Administr.-ekonom.oddelenie – cvcrbkadm@gmail.com 

 



 
 

26. ročník Štúrov Zvolen 2012 
regionálna postupová súťaž v rétorike  

 

---- p r i h l á š k a - 
 
 

 
z okresu: ........................................................... 

 

 

Názov školy: ........................................................................................................................................ 

 

Základné (školské) kolo sa uskutočnilo dňa: ....................................... 2012 

Počet súťažiacich: ......................................... 

 

 

 

VÍŤAZI POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA 

 

I. kategória: 

meno a priezvisko: .................................................................................................................................. 

 

bydlisko: .................................................................................................................................................. 

 

II. kategória: 

meno a priezvisko: .................................................................................................................................. 

 

bydlisko: .................................................................................................................................................. 

 

III. kategória: 

meno a priezvisko: .................................................................................................................................. 

 

bydlisko: 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

        .......................................................... 

              pečiatka školy a podpis 

 

 

Žiadame zaslať na adresu LKS do 16. 4. 2012. Ďakujeme. 
 


