Medzinárodné kolo programátorskej súťaže BALTIE 2011
Nominácie do medzinárodného kola - tu nájdete zoznam postupujúcich tímov zo SR a ČR
v jednotlivých kategóriách . Nominácia za Poľsko bude hotová 25.5.2011. Z každej krajiny postupuje
do MK 20 tímov. Každá krajina si zvolila pomer nominovaných medzi kategóriami podľa svojich
kritérií.
ČR: A – 7, B – 7, C – 4, D – 2
SR: A – 8, B – 9, C- 1, D – 2.
Na medzinárodnom kole sa bude súťažiť v kategóriách tak, ako na NK na Slovensku, to znamená:
-

samostatná kategória A
samostatná kategória B
spojená kategória C & D.

Prihláška do národného kola - prosíme vedúcich výprav (učiteľov, rodičov), aby
vyplnili záväznú prihlášku do 30.5.2011 . Kto to nestihne, má smolu… 
Termín medzinárodného kola : 10.6. – 12.6.2011
Miesto konania: Základná škola Štúrovo, Adyho 6, 943 01 Štúrovo, web: zssturovo.edupage.org
Kontakty na organizátorov:
Janka Schreiberová - janka.schreiberova@gmail.com, 0902 886 370
Alexandra Kormošová - sandra.kormos@gmail.com, tel. na školu 036/7511133
Príchod účastníkov v piatok 10.6.2011 od 15.00 hod., registrácia bude prebiehať na škole, ubytovať
sa pôjdeme buď po skupinkách (prevedú nás učitelia zo Štúrova) alebo po večernom programe spolu
(kto príde neskôr). Kúpalisko, kde budeme ubytovaní je 5 min. od školy, všetko zvládneme pešo, na
ceste zo školy na kúpalisko je aj jedáleň, kde budeme papkať. Autobusová a železničná stanica sú pri
sebe. Odtiaľ idú každú chvíľku autobusy do dedín, všetky idú okolo školy.
Ubytovanie – kúpalisko VADAŠ, 9 € / 1 noc / 1 osoba Budeme ubytovaní na chatkách, miesto kľúčov
budeme mať chipové karty, za kartu je 2€ záloha, ktorá sa vráti, ak kartu nestratíte. V cene
ubytovania je voľný vstup na kúpalisko.
Strava bude v jedálni pri škole: jednotná suma za každé jedlo 2,28 €, piatok večera, sobota raňajky,
obed, večera, nedeľa: raňajky, suchý obed na cestu
Celkový poplatok za súťaž je rovnaký pre všetkých:
-

35 € na súťažiaceho (18 € ubytovanie, 13,68 € strava, zvyšok 3,32 € štartovné),
35 € za učiteľa alebo rodinného príslušníka.

Účastníci za SR: OZ TIB Slovensko Vám vystaví faktúru na základe prihlášky, bude Vám zaslaná
mailom. Platbu vykonajte na účet OZ TIB, Hlavná 804, 916 22 Podolie, č.ú. 2300121700/8330, Fio
banka, Bratislava. Originál faktúry Vám bude odovzdaný na MK. Platbu vykonajte do 8.6.2011.

Účastníci za ČR: Na poplatek za žáky i jejich doprovod bude škole (organizaci) vystavena faktura v Kč
dle přihlášek (dodavatel – český TIB, občanské sdružení). Faktura bude splatná do 8. 6. 2011 na účet
51-1845020227, kód banky 0100. Faktura bude zaslána emailem, originál bude rozdán na MK.
PREDBEŽNÝ PROGRAM SÚŤAŽE:
Piatok 10.6.2011
16:00 – 18:00 príchod, registrácia, ubytovanie po skupinách pre skorších
18:30 – 19:00 večera
19:00 – 20:30 slávnostné otvorenie súťaže za prítomnosti hostí, prezentácia vlastných programov
(kto chce prezentovať svoj program, zoberie ho so sebou na USB kľúči, boli by sme
radi, keby ste sa nehanbili a svoje veľdiela ukázali)
20:30
spoločný presun pešo na kúpalisko Vadaš - ubytovanie
21:30
nočný kľud pre súťažiacich
21:30
posedenie učiteľov v areáli kúpaliska
Sobota 11.6.2011:
07:30 – 08:00 raňajky, presun z jedálne do školy
08:30 – 09:30 spoločný rozbor úloh
09:30 – 09:40 rozdelenie a presun do počítačových učební
09:40– 13:40 súťaž
13:40 – 14:15 obed
14:30 – 18:00 poobedný program – návšteva Ostrihoma – pôjdeme pešo, nutné pasy aj pre
Slovákov (kto nemá, pôjde na čierno )
18:00 – 18:30 večera
19:00 – 20:30 individuálne kúpanie pod dozorom svojich učiteľov na termálnom kúpalisku
Nedeľa:
08:00 – 08:30
08:45 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30

raňajky, výdaj suchého obeda
spoločné foto zo súťaže (treba súhlasy rodičov s fotením)
slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodného kola BALTIE 2011
šťastný návrat domov

ČO SI PRINIESŤ?
 dobrú náladu 
 pas, preukaz poistenca
 súhlas rodičov s fotením počas súťaže (na stiahnutie) – platí pre Poľsko ( Slováci majú
podpísané súhlasy ešte z národného kola, súhlasy platia aj pre MK, u Čechov majú súhlasy
v školách, kto nemá, je nutné zabezpečiť), pri registrácii treba nahlásiť, kto so zverejnením
foto nesúhlasí
 plavky!!!
 hygienické poteby (zubná kefka, zubná pasta, mydlo, uterák, hrebeň)
 tepláky na šport (keby náhodou…)
 pero
 prezúvky
 ostatné podľa uváženia
A AKO SA K NÁM DOSTANETE?
Všetko potrebné nájdete na web stránkach:

www.sturovo.sk - tu nájdete aj podrobnú mapu mesta ako aj odchody autobusov
http://www.sturovo.sk/big_foto_all.php?id=84713 - mapa mesta (Adyho ulica je kúsok od kúpaliska
Vadaš)
http://www.sturovo.sk/mapa-mesta.phtml?id_menu=16302&limited_level=1&stop_menu=16302 –
odchody liniek
http://vadas.sk - stránka kúpaliska pre ubytovanie

POZNÁMKA:
Na MK bude možnosť si zakúpiť tričko s Baltíkom za 8 € a hodinky s Baltíkom za 9 €.

