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Obchodní akademie Olomouc,
Internetová škola ZAV a Interinfo ČR

Přihláška

ZAV OLOMOUC 10.–11. listopadu 2016


Účastnický poplatek: 200 Kč/žák a 100 Kč/doprovod zaplatíte na místě v hotovosti. Poplatek zahrnuje organizační výdaje, diplomy, ceny, drobné občerstvení a páteční oběd pro závodníky v jídelně OA Olomouc. Neobsahuje ostatní stravování.
Členské školy Interinfo mohou čerpat příspěvek do max. výše 1 000 Kč na družstvo, který se vztahuje na účastnické poplatky a stravné ve škole, nevztahuje se na jízdné.

Soutěž
Opis 10 minut z obrazovky (penalizace 10 úhozů za neopravenou chybu)
Opis 10 minut z obrazovky (penalizace 50 úhozů za neopravenou chybu) 
Opis 10 minut z papírové předlohy (penalizace 100 úhozů za neopravenou chybu)

Do soutěže přihlašujeme tyto účastníky:

Škola, uveďte prosím celý název a adresu!!!
Stravování (ANO/NE)




Poř. č.
Jméno a příjmení
(žáci)
Ročník narození
Rok studia
Pozn. (vlastní notebook ANO/NE)
Večeře
10.11.
Snídaně
11.11.
Oběd
11.11.
OA (zdarma)
1.
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Pedagogický doprovod



Titul
Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Večerní posezení
ANO/NE
Večeře
Snídaně
Oběd
OA 
(67 Kč)



















Zapojení vlastních klávesnic je USB nebo PS2. Soutěžící prosíme, aby si zajistili stojany na předlohy.



Stravování 
zajistíme ve školní jídelně SZŠ Olomouc, která se nachází 5 minut od budovy školy OA. Přesný jídelníček bude bohužel oznámen až po objednání počtu jídel. 
Snídaně (50 Kč/osoba) 
Večeře (75 Kč/osoba) 
Oběd (studenti jej mají v rámci projektu na OA zdarma, doprovod za 67 Kč/osoba)
Kontaktní osoba zajišťující stravování na OA Olomouc je Mgr. Jana Švaňhalová (sa@uc.oaol.cz). Protože musíme zaplatit Střední zdravotnické škole zálohu na stravování, upozorňujeme, že v případě objednání a nezaplacení stravy budeme požadovat storno poplatky.

Ubytování si zajišťuje každý sám. Na základě předchozích dobrých zkušeností Vám doporučujeme následující možnosti:

UBYTOVNA MARIE: třída Svobody 41, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 220 220, 725 119 141, www.ubytovnamarie.cz
Cena ubytování: 300 Kč za osobu a noc
Ubytovna je v blízkosti školy v centru města, při rezervaci ubytování je nutné se odvolat na akci Obchodní akademie Olomouc (noclehy jsou předem rezervovány). Ubytování se platí v hotovosti při příjezdu.

BEST HOTEL GARNI: Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc
Tel.: 603 336 993, 604 123 661, www.best-hotel-garni.cz
Cena ubytování se liší podle typu zvoleného pokoje, bližší informace na internetových stránkách hotelu.
Hotel se nachází za fotbalovým stadionem, zhruba 15 minut pěšky od školy.


Přihlášku zašlete e-mailem na adresu:

kp@uc.oaol.cz (v kopii: ms@uc.oaol.cz) nejpozději do pondělí 31. října 2016.


	



Ing. Romana Novotníková v. r.					 Jaroslav Zaviačič v. r.
  ředitelka školy						předseda Interinfo ČR

