Pozvánka na krajské kolo Logické olympiády 2017
Vážený účastníku Logické olympiády,
podle výsledků základního kola patříš mezi 60 nejlepších řešitelů ve své věkové
kategorii v Jihomoravském kraji. Blahopřejeme Ti k tomuto výtečnému výsledku i
k postupu do krajského kola.
Krajské kolo se uskuteční v pátek 3. listopadu 2017 v posluchárně 114 budovy A11
Univerzitního kampusu Bohunice (Kamenice 5, 625 00 Brno). Popis místa i časový
harmonogram je na dalších stranách této pozvánky. Doporučujeme Ti dostavit se k
prezenci raději dříve než později, aby se zabránilo organizačním zmatkům a zbytečné
nervozitě.
Výsledky krajského kola budou známy během několika málo dnů po jeho uskutečnění.
Plánuješ-li se zúčastnit krajského kola, přihlas se prosím na web LO a tam potvrď
svou účast na krajském kole. Potvrzování se nachází ve Tvém profilu pod volbou
„Výsledky“ a vypadá takto:
Gratulujeme, postupuješ do krajského semifinále, které proběhne v pátek 3. listopadu 2017 ve
všech krajích. Pozvánku a další informace obdržíš e-mailem.
Žádáme Tě o potvrzení účasti v kraji:

zúčastním se /

nezúčastním se

Tvoje volba se vždy uloží, nepřijde už žádné potvrzení na e-mail.
V případě nepotvrzení bude Tvé místo nabídnuto náhradníkovi.
Na poslední straně zasíláme formulář Souhlasu se zpracováním osobních údajů, k užití
případných fotografií a dalších informací souvisejících s účastí v Logické olympiádě.
Tento souhlas si vytiskni, nechej jej podepsat zákonným zástupcem (rodiče) a přines
s sebou na krajské kolo. Kromě tohoto souhlasu si na krajské kolo přines i psací potřeby.
Kalkulačka je povolena, nikoli však na mobilním telefonu.
Kompletní informace o místech a časech nalezneš také na
http://www.logickaolympiada.cz/krajska_kola/
S případnými dotazy se obracej na e-mail jihomoravskykraj@logickaolympiada.cz.
Těšíme se na setkání a přejeme hodně zdaru v krajském semifinále.
S pozdravem,
Lenka Šnajdrová
koordinátorka krajského kola Logické olympiády v Jihomoravském kraji
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Místo konání krajského kola LO 2017 v Jihomoravském kraji
Krajské kolo se bude konat v Univerzitním kampusu Bohunice, viz přiložená mapka
(popř. do vyhledávače na www.mapy.cz zadejte „Kamenice 753/5, Brno“):

Dopravní spojení
•

•

Autem: Ve směru od Prahy, Břeclavi,
Vyškova sjet z dálnice D1 na exitu 190.
Ve směru od Svitav sjet z R43 na exitu 2
a sledovat ukazatele směr Bohunice,
Nový Lískovec. Auto je možné
zaparkovat na některém z veřejně
přístupných parkovišť, popř. v suterénu
nákupního centra.
MHD, IDS JMK: Autobusy 37, 50, 60, 61,
69, 82 nebo trolejbus 25, vystoupit na
zastávce „Univerzitní kampus“. Detaily
dopravního spojení prosím hledejte na
www.idos.cz (s volbou „Jízdní řád“
nastavenou na „IDS JMK“).

Kam dál?
•

Vstupte hlavním vchodem do kampusu (viz fotografie výše) a následujte šipky
s označením „Logická olympiáda“.
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Harmonogram krajského kola LO 2017 v Jihomoravském kraji
V níže uvedeném harmonogramu věnujte prosím pozornost zejména své soutěžní
kategorii. Na registraci se dostavte včas. V době písemné a promítané části testu
(vyznačeno tučně) bude mít doprovod soutěžících možnost využít služeb nedaleké
kantýny nebo si vyzkoušet různé deskové hry v předsálí. Doprovodem soutěžících se
rozumí zejm. rodinní příslušníci, učitelé a spolužáci soutěžící v jiných kategoriích.
Soutěž se bude konat za běžného provozu Masarykovy univerzity. Prosíme Vás proto
o ohleduplnost a přiměřené chování v prostorách kampusu.
Kategorie A (8:00–10:45)
8:00–8:30
registrace semifinalistů kategorie A
8:30–8:40
přivítání účastníků, poděkování sponzorům, vysvětlení programu
8:40–9:10
písemná část testu kategorie A (20 písemných úloh)
9:10–9:30
přestávka
9:30–10:10 promítaná část testu kategorie A (20 promítaných úloh + soutěž IQáč)
10:10–10:30 prezentace aktivit Mensy ČR
10:30–10:45 vyhlášení výsledků a předání cen
Kategorie B (10:30–13:15)
10:30–11:00 registrace semifinalistů kategorie B
11:00–11:10 přivítání účastníků, poděkování sponzorům, vysvětlení programu
11:10–11:40 písemná část testu kategorie B (20 písemných úloh)
11:40–12:00 přestávka
12:00–12:40 promítaná část testu kategorie B (20 promítaných úloh + soutěž IQáč)
12:40–13:00 prezentace aktivit Mensy ČR
13:00–13:15 vyhlášení výsledků a předání cen
13:15–13:50 přestávka
Kategorie C (13:50–16:35)
13:50–14:20 registrace semifinalistů kategorie C
14:20–14:30 přivítání účastníků, poděkování sponzorům, vysvětlení programu
14:30–15:00 písemná část testu kategorie C (20 písemných úloh)
15:00–15:20 přestávka
15:20–16:00 promítaná část testu kategorie C (20 promítaných úloh + soutěž IQáč)
16:00–16:20 prezentace aktivit Mensy ČR
16:20–16:35 vyhlášení výsledků a předání cen
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Já ………………………………………………………………………………………………….……………… nar. …………….………………

bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vám tímto v rámci mé účasti v soutěži Logická olympiáda uděluji souhlas se zpracováním mých
osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, adresa školy a třída, kterou
navštěvuji, adresa bydliště, jakož i obsah on-line testů i presenčních testů, které jsem absolvoval/a
nebo budu absolvovat ve všech kolech soutěže a jejich výsledky a také fotografie nebo filmy, které
zachycují mou účast v různých kolech soutěže) spočívajícím zejména v jejich shromažďování, ukládání
na nosiče informací, používání, úpravě, vyhledávání, zpřístupňování, uchovávání a třídění, blokování
a likvidaci, též včetně zveřejnění mého jména a příjmení, včetně adresy školy a třídy, fotografie nebo
filmy, které zachycují mou účast v různých kolech soutěže, včetně vyhodnocení výsledků na webové
stránce Logické olympiády a to vše za účelem mé účasti v soutěži.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Udělený souhlas mohu v plném rozsahu kdykoli písemně
odvolat.

V……………………………… dne ………………………………..
___________________________________
vlastnoruční podpis

Já, níže podepsaný/á ……………………………………………………..………………………………………….…………..………….

bytem ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
jako zákonný zástupce shora jmenovaného žáka souhlasím s udělením uvedeného souhlasu. Souhlas
ke zpracování jeho/jejích osobních údajů v uvedeném rozsahu a za uvedených podmínek Vám rovněž
uděluji.

V ……………..……………….. dne …………………………….
______________________________________
vlastnoruční podpis zákonného zástupce

