Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Košice 24. 10. 2017

POZVÁNKA
Vážení p. učitelia a p. učiteľky,
pozývame Vás a Vašich žiakov na úvodné stretnutie
celomestskej dejepisnej súťaže KOŠICE, ktoré sa uskutoční
dňa 16. 11. 2017 (v štvrtok) o 14:00 hod.
v priestoroch EP Popradská 86, Košice.
Na stretnutie si družstvá donesú vyplnené prihlášky, účastnícky poplatok a odovzdajú
ich pri prezentácii.
Na stretnutí družstvá preberú úlohy prvej etapy súťaže.
U P O Z O R N E N I E! Z každej prihlásenej ZŠ sa súťaže môžu zúčastniť najviac 2
družstvá za každý ročník. Družstvo tvoria 3 súťažiaci z jednotlivých ročníkov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ
Vybavuje:
t. č.:

Alžbeta Rodáková
0918 683 816

Prihláška do súťaže KOŠICE
ZŠ: .................................................... Meno učiteľa: ..............................................
Kontakt: email: .........................................................t. č.: ......................................
Zoznam členov družstva:

Meno a priezvisko

Trieda

1. kapitán: ........................................................................................................
2. člen: .............................................................................................................
3. člen: .............................................................................................................

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Propozície
celomestskej dejepisnej súťaže Košice
Organizátor súťaže:
Spoluorganizátor:

CVČ Orgovánová 5, EP Kórejská 1, Košice
Východoslovenské múzeum v Košiciach

Termín súťaže:

november 2017 – máj 2018

Kategórie: Z jednotlivých ZŠ najviac 2 trojčlenné družstvá za každý ročník.
1. kategória: 5. ročník
2. kategória: 6. ročník
3. kategória: 7. ročník
4. kategória: 8. ročník
Súťažné družstvá v každej etape budú plniť úlohy a odpovedať na otázky týkajúce sa
histórie, súčasnosti, zaujímavostí Košíc a expozícií Východoslovenského múzea.
Družstvá dostanú preukazy, s ktorými majú do expozícií VSM v rámci súťaže voľný
vstup.
Družstvá zaplatia účastnícky poplatok za celú etapovú súťaž vrátane finále:
1,50 € za žiaka zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosi MMK;
2,50 € za žiaka zo škôl iných zriaďovateľov.
Splnené úlohy budú v určený deň posielať na emailovú adresu:
cvc.rodakova@gmail.com.
POZOR!

Úlohy doručené po termíne nebudú akceptované a družstvo bude
zo súťaže vylúčené!

Vyhodnotenie: Z každej kategórie budú vyhodnotené najúspešnejšie družstvá, ktoré dostanú
vecné ceny.
Zo 4. kategórie (8. ročník) sa 6 najúspešnejších družstiev zúčastní finálového
kola, ktoré sa uskutoční v máji.
Pre 1., 2. a 3. kategóriu (5., 6. a 7. ročník) sa súťaž skončí v apríli odovzdaním
splnených úloh 6. etapy.
Všetky víťazné družstvá dostanú ceny v máji vo finálovom kole.
Vybavuje: Alžbeta Rodáková
t. č.:
0918 683 816

