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PROPOZÍCIE 

obvodného kola 23. 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 2013 /štvrtok/  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    nemajú obvodné kolo   /postupujú priamo na krajské kolo/ 
 
Podmienky                   :             Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 14.12.2012.  

                                                    Do obvodného kola postupujú len víťazi školského kola kategórie 1A,1B.  
                                                    Postup súťažiacich kategórie 1C do krajského kola si zabezpečí škola.                                                  
                                                    Podmienky súťaže je nutné sledovať v metodicko- organizačných                     

                                                    pokynoch 2012/13  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 

                                                    11.2.2013. 

 
Prihlášky                     :             Prihlášku do OK, výsledkové listiny a vyhodnotenie ŠK zasielajte na 

adresu CVČ Elán, Dončova 1 najneskôr do 19. 12.2012. 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 prihlášku do OK nájdete         
na stránke www.olympiady.sk  v sekcii OAJ.  
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