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P R O P O Z Í C I E   S Ú Ť A Ž E 

 

9. ročník 

 
 

    
 

Organizátor súťaže : 

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice v spolupráci s Košickým Žiackym parlamentom 

Spoluorganizátor súťaže: 

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

Miesto konania :  Centrum voľného času, Orgovánová 5,  zapojené školy,  

Termín : 21.11.2022- 13.2.2023 

 

Vyhodnotenie súťaže : 13. Február  2023 

                                          14:30 - 15:30 hod. v priestoroch  CVČ,  Popradská 86, Košice 

 

 

Cieľová skupina : 

Súťaž je určená žiakom košických základných  škôl  a príslušných ročníkov OG s cieľom podporiť 

reprezentáciu školy, súťaživosť medzi školami a  väzbu na školu  i mesto. 

Súťažné podmienky: 
 

Zbieram, zbieraš, zbierame je semifinálovou súťažou  celoročnej celomestskej  súťaže "Škola plná 

talentov – Superškola 2022/2023“,  ktorej finále vrcholí v rámci osláv Dní mesta Košice. 

 

 

1. Zbieram, zbieraš, zbierame je súťažou v zbere papiera v duchu fair-play. Kto najviac nazbiera, ten 

vyhráva. 

2. Do súťaže sa môže zapojiť  každá  ZŠ a príslušné  ročníky OG 

3. Podľa umiestnenia získaného za nazbieraný papier získajú školy okrem diplomov a ceny aj body 

a tie sa započítavajú do celkového bodovania Školy plnej talentov. 

4. Súťaž prebieha od 21.11.2022- 13.2.2023 

Potvrdenie o množstve nazbieraného papiera akceptujeme zo zberu : 

                                                                                                    v  období: január 2022 – január 2023 

5. Potvrdenia zasielajte najneskôr do 31. januára 2023 

6. Prihlásené školy do tejto  súťaže odovzdajú papier do zberných surovín  a následne na to k nám 

do 31. januára 2023  doručia potvrdenku zo zberných surovín, kde  bude uvedené:                       

množstvo nazbieraného papiera 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. 

7. Vyhodnotenie súťaže  bude 13. Februára 2023 

 

http://www.cvcokosice.sk/
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Doklad zo zberných surovín s uvedeným množstvom nazbieraného  papiera zasielajte :  

 

- elektronicky na cvc@cvckosice.sk  

- alebo doručte  na adresu : CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice    do: 31.1.2023 
 

 

  

                                                                                                     

 

                                                                                                            Mgr. Janka Štefániková 

                                                                                                              koordinátorka súťaže                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Mgr. Janka Štefániková,  

 Kontakt a informácie: 0918683815, stefanikova@cvckosice.sk 
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