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PROPOZÍCIESÚŤAŽE
4. ročník

Organizátor súťaže :
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice v spolupráci so Žiackym parlamentom

Spoluorganizátor súťaže:
- Oddelenie školstva -Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A

Záštita nad súťažou:
MUDr. Richard Raši, PhD,MPH – primátor mesta Košice

Miesto konania :zapojené školy, Kosit, Zberné suroviny
Termín : 23.10.2017-31.1.2018
Vyhodnotenie súťaže : 12. Február 2018
Cieľová skupina :
Súťaž je určená žiakom košických základných škôl s cieľom podporiť reprezentáciu školy, súťaživosť
medzi školami a väzbu na školu i mesto.

Súťažné podmienky:
1. Zbieram, zbieraš, zbierame je prvou čiastkovou súťažou z veľkej celomestskej súťaže ŠKOLA
PLNÁ TALENTOV, ktorej finále vrcholí v rámci osláv Dní mesta Košice.
2. Zbieram, zbieraš, zbierame je súťažou v zbere papiera v duchu fair-play. Kto najviac nazbiera,
ten vyhráva.
3. Do súťaže sa môže zapojiť každá ZŠ.
4. Podľa umiestnenia získaného za nazbieraný papier získajú školy okrem diplomov aj body a tie
sa započítavajú do finálového kola.
5. Súťaž prebieha od 23.10.2017-31.1.2018
6. Potvrdenie o množstve nazbieraného papiera akceptujeme zo zberu : od marca 2017 –
januára 2018 (čiže aj z minulého školského roka- od marca 2017). Potvrdenia zasielajte
najneskôr do 31. januára 2018
7. Prihlásené školy do tejto súťaže odovzdajú papier do zberných surovín a následne na to k nám
do 31. januára 2018 doručia potvrdenku zo zberných surovín, kde bude uvedené množstvo
nazbieraného papiera a názov školy, samozrejme s pečiatkou danej školy a podpisom niekoho
kompetentného za ZŠ. Po tomto termíne už nebudeme akceptovať zaslané potvrdenia, nakoľko
bude prebiehať sumarizácia a vyhlásenie výsledkov súťaže.
8. Vyhodnotenie súťaže bude 12. Februára 2018
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9. Doklad zo zberných surovín s uvedeným množstvom nazbieraného papiera je možné odovzdať
do: 31.1.2018 a to prostredníctvom :

-

emailu na : stefanikova@cvckosice.sk

-

alebo cez priečinok na MMK

-

osobne na adresu : Popradská 86, Košice 04011

-

poštou na adresu : Mgr. Janka Štefániková,
CVČ, Orgovánová 5
04011 Košice

Mgr. Janka Štefániková
koordinátorka súťaže
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