Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.
Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 707 817
Šenov u Nového Jičína 6. září 2022

Pozvánka na soutěž "Šenovský datel"
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na 13. ročník soutěže Šenovský datel. Poslední „datlování“ v Šenově sice
proběhlo minulý rok, ale formou vzdáleného přístupu. Není však nad to se potkávat, a proto letos opět
u nás, a prezenčně.
Budete závodit za úzké spolupráce s těmi nejúspěšnějšími - Ing. Helenou Zaviačičovou a p. Jaroslavem
Zaviačičem.
Datum konání soutěže je stanoveno na čtvrtek a pátek 13. a 14. října 2022.
Ve čtvrtek bude probíhat trénink pod vedením Ing. Zaviačičové a p. Jaroslava Zaviačiče.
V pátek dopoledne budeme soutěžit ve 3 disciplínách - desetiminutovky s rozdílnou penalizací: 10,
50, 100 úh./min (vítězové budou ale čtyři - za každou desetiminutovku a nejúspěšnější písař
s celkovým nejvyšším součtem bodů).
Slavnostní vyhlášení výsledků předpokládáme v pátek mezi 12:00 - 12:30 h, případně dle možností
i dříve.
Ubytování se snídaní bude zajištěno v hotelu Praha (Kč 600), rovněž tak čtvrteční večeře a páteční
oběd (dohromady Kč 60) – obojí v naší škole, prosím dobře zvážit využití ubytování vzhledem
k storno poplatku (až 100 % z celkové částky).
Počítače i klávesnice jsou k dispozici, samozřejmě můžete použít i vlastní.
Startovné a organizační výdaje (250 Kč/os., popř. 150 Kč/os. pro jednodenní účastníky).
Každá členská škola obdrží od Interinfo ČR, z. s., částku na kompenzaci nákladů v jejich
prokazatelné výši do maximální částky 1 000 Kč na školu; školy, které se zúčastní jen jednoho dne,
mají nárok na poloviční částku, tj. 500 Kč.
V případě, že zájem převýší naše kapacitní možnosti, budeme kontaktovat ty školy, které mají
počet účastníků vyšší než 4 (3 soutěžící + doprovod).
Přiloženou přihlášku vraťte, prosím, do 26. září 2022 (pondělí) na adresu:
dalibor.tomek@gmail.com (v případě nutnosti mobil: 776 655 214); vzhledem k termínu konání
soutěže nebude brán zřetel na později zaslané přihlášky.
Na základě počtu přihlášených Vám zašleme upřesňující harmonogram soutěže a další bližší
podrobnosti k soutěži.
Velmi se těšíme na setkání s Vámi. Doufáme, že se nám podaří zajistit co nejlepší podmínky
a příjemnou atmosféru. Věříme, že se Vám u nás bude líbit.
S přátelským pozdravem

Ing. Lucie Haitlová, MBA
ředitelka

