KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY PRE STREDNÉ ŠKOLY –
kategórie A, B, Z v školskom roku 2019/2020
Informácie k organizácii
Vážení kolegovia – učitelia geografie, milí študenti,
dovoľte nám informovať Vás o organizácii krajského kola Geografickej olympiády
pre stredné školy v Košickom kraji v školskom roku 2019/2020.
Termín:
Miesto:

27. 3. 2020 (piatok)
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Jesenná 5,
Košice

Informácie o kategóriách A a B
 Prosíme, aby ste písomné práce v kategóriách A a B postupujúce zo školského do
krajského kola doručili osobne alebo poštou najneskôr do 19. 3. 2020 na nižšie uvedenú
adresu. Postery prosíme zaslať do toho istého dátumu mailom na adresu
stela.csachova@upjs.sk. Prosíme ku každej práci priložiť prihlášku súťažiaceho, ktorá je
súčasťou tohto dokumentu.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Jesenná 5, 040 01Košice
Informácie o kategórii Z
 Informácie o postupujúcich kategórie Z zo školského do krajského kola budú zverejnené
na stránke www.geografia.science.upjs.sk v časti Podujatia/Geografická olympiáda do
9. 3. 2020.
Pozvánky
 Pozvánky na meno postupujúcim do krajského kola všetkých kategórií (A, B a Z) budú
zaslané do 22. 3. 2020 e-mailom na adresu študenta, resp. učiteľa.
Dopravné spojenie a obed
 zo železničnej a autobusovej stanice autobus č. 19, smer Námestie Maratónu Mieru,
vystúpiť na zastávke Zimná alebo električkou č. 2, vystúpiť na zastávke Stará radnica.
 obed bude upresnený v pozvánke
Kontakty
 predsedníčka krajskej komisie: RNDr. Stela Csachová, PhD., stela.csachova@upjs.sk
t. č. 055/2342582
 podpredseda krajskej komisie: Mgr. Marián Kulla, PhD., marian.kulla@upjs.sk
t. č. 055/2342563
 webová stránka Ústavu geografie, www.geografia.science.upjs.sk
RNDr. Stela Csachová, PhD.

Mgr. Marián Kulla, PhD.

predsedníčka krajskej komisie

podpredseda krajskej komisie

PRIHLÁŠKA NA KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
v Košickom kraji v šk. roku 2019/2020
27. 3. 2020, Ústav geografie, PF, UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Meno a priezvisko súťažiaceho
Kategória a názov práce
Názov a adresa školy
Kontaktný mail učiteľa
Kontaktný mail študenta

Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že som písomnú prácu neprihlásil(a) a neprezentoval(a) v žiadnej
inej súťaži.

podpis študenta

