Okresný úrad Košice – odbor školstva
Centrum voľného času Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
PROPOZÍCIE
KRAJSKÉHO kola vo volejbale DIEVČAT stredných škôl v šk. roku 2017/18
Usporiadateľ :
Termín :
Miesto :

Centrum voľného času Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
19.4.2018 štvrtok
Športová hala, Spišská Nová Ves

Riaditeľ turnaja :
Org. pracovník :

PhDr.Ľubica Šefčíková
Zuzana Košová

Prihlášky :

Zaslať do 13.4.2018 na školský portál
Mobil :
0911 307 468
e-mail :
zuzanakosova67@ gmail.com
do prihlášky napísať PRIEZVISKO vedúceho a TEL. kontakt
po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované !

Žrebovanie :

Uskutoční sa na porade v deň konania v Športovej hale o 8,30 hod.

Predpis :
Právo štartu :
Podmienky :

Hrá sa podľa platných pravidiel SVZ,SPV a tohto rozpisu.
žiačky SŠ narodené 1.1.1998a mladšie
Družstvo tvorí 12 hráčok + 2 vedúci.
Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
Priniesť preukaz totožnosti a kartu poistenca.
Dohodne sa na porade vedúcich podľa počtu prihlásených.
Najneskôr do 10 min. po odohraní stretnutia s vkladom 5 eur.
8,00 – 8,30 hod – prezentácia
8,30 hod – žrebovanie a porada vedúcich
9,00 hod – začiatok turnaja
pri prezentácii odovzdať súpisku potvrdenú riaditeľom školy

Systém hry :
Protesty :
Časový rozpis :

Doprava :

DO 13.4.2018 NAHLÁSIŤ SPôSOB DOPRAVY.
Organizátor uhrádza cestovné v cene cestovného lístka hromadného
dopravného prostriedku / autobus alebo vlak 2. triedy / po predložení
spiatočného cestovného lístka.
Zberný autobus môže byť použitý, ak nie je reálna možnosť dopravy
súťažiacich na súťaž v určenom čase, alebo, ak náklady na prepravu
nepresiahnu cenu hromadného prostriedku /autobus, vlak 2. triedy /.
Organizátor vystaví prepravcovi OBJEDNÁVKU. Výška
kilometrovného musí byť dohodnutá tak, aby celkové náklady neboli
vyššie ako náhrada cestovných výdavkov zodpovedajúca cene prepravy
autobusom alebo vlakom 2. triedy. Prípadný rozdiel uhradí vysielajúca
organizácia.
K faktúre za prepravu je potrebné doložiť stazku, objednávku
a menný zoznam prepravovaných osôb.
Pri použití súkromného motorového vozidla je možné preplatiť
náhradu iba vodičovi vozidla v cene lístka hromadného dopravného

prostriedku. Súčasťou vyúčtovania cestovných náhrad je čestné
vyhlásenie vodiča obsahujúce :
- meno a priezvisko vodiča a spolucestujúcich
- názov a termín konania akcie
- cena cestovného lístka železničnej alebo autobusovej dopravy
- číslo zmluvy o havarijnom poistení vozidla, ŠPZ, EČ
- podpis učtujúceho
Viac informácií u ekonómky CVČ : Kvetoslava Lizancová 053/44 24040

Spišská Nová Ves 14.3.2018

PhDr.Ľubica Šefčíková
riaditeľka CVČ

