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Pozvánka na krajské kolo súťaže Zenit vo web-dizajne 

 
Na základe poverenia CVČ v Kysuckom Novom Meste spoluprácou pri organizovaní krajského kola 

súťaže Zenit vo web-dizajne pozývame Vašich žiakov, ktorí sú uvedení v prílohe  

 

 na krajské kolo  ZENIT vo web dizajne 
ktoré sa uskutoční 

dňa 30. novembra 2016 (streda) o 08:00 hod. 

v priestoroch Spojenej školy Kysucké Nové Mesto 

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

Program: 

08:00 – 09:00 prezentácia účastníkov, organizačné pokyny, poučenie o bezpečnosti pri práci 

09:00 – 09:30 otvorenie súťaže a odovzdanie certifikátov účastníkom 

09:30 – 13:30 súťaž  

13:30 – 14:30 obed 

14:30 – 15:30 záver súťaže 
 

Účastníkom (členom komisie, žiakom, pedagogickému dozoru) bude poskytnutý obed. 

Z každej školy  môže prísť max. jeden pedagogický zamestnanec, ktorý bude plniť 

funkciu dozoru. Prosím uveďte ho v prihláške. 

 

Členom komisie a žiakom sa cestovné prepláca, ale len na základe predložených 

cestovných dokladov a s tým súvisiacej dokumentácie.  

 

Odborným garantom súťaže bude komisia, ktorej predsedom je Ing. Ladislav Staroň. 

 

Súčasťou pozvánky je príloha so vzorom prihlášky do súťaže.  

Prosíme o podrobné vyplnenie záväznej prihlášky do súťaže. Prihlášku je potrebné vyplniť na 

počítači a podpísať predsedom komisie v školskom kole súťaže a naskenovanú poslať  

e-mailom na adresu skola@spsknm.sk najneskôr do 17. 11. 2016. Prihlášky zaslané  

e-mailom po tomto termíne nebudú akceptované. Originál podpísanej prihlášky prosím 

prineste dňa 30. 11. 2016 priamo na súťaž, kde ich odovzdáte organizátorom súťaže 

spoločne s dokladmi na preplatenie cestovného. 

 

Prosíme Vás v prihláške o detailné vybratie potrebného softvéru, ktorý 

budú žiaci potrebovať k tvorbe! 

 
V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0907 809 122 alebo skola@spsknm.sk 

Informácie k súťaži zverejňujeme na stránke našej školy: www.spsknm.sk 

 

S pozdravom 

     Krajská komisia súťaže ZENIT vo web-dizajne         


