

Interinfo ČR
a
ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm

si Vás dovolují pozvat na

Tréninkové soustředění žáků
konané ve dnech 24.10.2008.–28.10.2008



Komu je soustředění určeno:
Všem, které jejich výkonnost v některé z disciplín světového šampionátu opravňuje k úvahám o účasti na MS Peking 2009 v kategorii žáků, tj. chlapce a dívky narozené v roce 1993 (včetně) a později. Na soustředění se bude na základě výkonnosti rozhodovat o předběžné nominaci na MS 2009.

Podmínkou pro úspěšný zápis do výsledkové listiny na MS je v kategorii žáků 240 hrubých úhozů za minutu za současného dodržení limitu chyb 0,25 % při opisu 30 minut.
V kategorii korektura textu, která v Pekingu poprvé nebude vázána na úspěšnou účast v opisu 30 minut, je minimální hranice pro zařazení do výsledkové listiny 60 provedených korektur.
V diktovacích soutěžích je podmínkou úspěšného startu zachycení minimálně 3 minut diktátu.


Strava: začíná se večeří 24.10. 2008, končí se obědem 28.10. 2008
	snídaně: 35,-- Kč
	oběd: 55,-- Kč
	večeře: 55,-- Kč


Ubytování: 170,--Kč na osobu a noc.

Účastnický poplatek: 90,-- Kč/os. (zahrnuje občerstvení v podobě minerálky, ovoce, sladkostí, kávy)
Účastníkům z členských škol Interinfo hradí sdružení ubytování a účastnický poplatek.

Prosíme o zaslání závazné přihlášky do 14. 10. 2008. Přesný program obdrží zájemci po zaslání závazné přihlášky.

Společný dozor nebude zajištěn, účastníci musí mít vlastní doprovod (vyučující nebo rodiče; je samozřejmě možné, aby se účastníci dohodli a například za tři školy doprovázel jeden vyučující).

Počítače budou k dispozici ve škole, vhodnější je samozřejmě vlastní notebook, s kterým by soutěžící startoval na MS. Doporučujeme přivézt si alespoň vlastní klávesnici.

Na hojnou účast se těší




Zuzana Absolonová	Jaroslav Zaviačič
	ředitelka školy	předseda Interinfo ČR




Tréninkové soustředění žáků
konané ve dnech 24.10.2008.–28.10.2008
Závazná přihláška



Škola:

Adresa školy:

Telefonní číslo do školy:

E-mailová adresa doprovodu:

Datum a hodina příjezdu:

Datum a hodina odjezdu:


Jméno a příjmení žáka
Ročník narození
Stravování *
Nocleh ve dnech















Jméno a příjmení doprovodu
Stravování *
Nocleh ve dnech






Strava: začíná se večeří 24.10. 2008, končí se obědem 28.10. 2008
	snídaně: 35,-- Kč
	oběd: 55,-- Kč (v ceně je i ovoce nebo sladkost)
	večeře: 55,-- Kč (v ceně je i ovoce nebo sladkost)


Ubytování: 170,--Kč na osobu a noc.

Účastnický poplatek: 90,-- Kč/os. (zahrnuje občerstvení v podobě minerálky, ovoce, sladkostí, kávy)
Účastníkům z členských škol Interinfo hradí sdružení ubytování a účastnický poplatek.

Prosíme o zaslání závazné přihlášky do 14. 10. 2008. 



* Vyplňte buďto „kompletní“ v případě zájmu o všechna nabízená jídla ve školní jídelně, nebo vypište, o která jídla máte zájem.


