
 OÚ Trenčín, CVČ Dubnica nad Váhom 

Športová hala TJ SOKOL Ilava 
 
 

P R O P O Z Í C I E 

                                Krajského kola v bedmintone  ZŠ 

                                                  žiakov a žiačok    
 

Vyhlasovateľ:  MŠ VVaŠ SR 

Organizátor:   CVČ Dubnica nad Váhom, TJ Sokol Ilava 

Termín:   26.11.2019 ( utorok ) 

Miesto:   Športová hala TJ SOKOL, ul.Mládežnícka 984 , 019 01 Ilava   

(pri futbalovom ihrisku) 

Prezentácia:   8,30- 9,00 hod.  

Kategória:  Žiaci a žiačky nar. 1.1.2004 - 31.12.2012 dvojčlenné družstvo  
Podmienka účasti: Súpiska hráčov potvrdená riaditeľom školy, vytlačená s portálu a podpísaná 

žiakmi! Súpiska sa odovzdáva pri prezentácii! Každý účastník musí mať 

„Preukaz poistenca“. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží 

zodpovedá vysielajúca organizácia.Vedúci družstiev sa riadia podľa 

bezpečnostných predpisov platných pre rezort školstva.Súťaž je súčasťou 

vyučovacieho procesu. 

Úhrada:  Účastníci štartujú na vlastné náklady vrátane cestovného. 

Pravidlá:  Hrá sa podľa platných pravidiel bedmintonu . Systém sa určí na mieste podľa 

počtu prihlásených a zúčastnených družstiev. 

Výstroj:  Usporiadateľ zabezpečí košíky. Súťažiaci si prinesú – halovú obuv, športové 

oblečenie a ostatné športové potreby. 
Informácie:                 Mgr.Zuzana Rajcová CVČ DCA,t.č.0424422765, zuzana.rajcova@gmail.com 

Postup:  Víťazné družstvo postupuje na M-SR 

Zdravotná služba: Každý pedagogický dozor zodpovedá za svojich žiakov.  

 Organizátor súťaže  nezodpovedá  za úrazy a zmeny zdravotného stavu 

všetkých účastníkov súťaží.  

Ochrana osobných údajov 

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok 

narodenia,) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových 

súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti 

dotknutej osoby“). Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v 

nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej 

osoby“) na www.sass.sk 

Poznámka:Za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a 

iných podujatiach SAŠŠ podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti 

dotknutej osoby“) NEMUSIA účastníci na okresných, regionálnych a krajských kolách odovzdávať 

Informované súhlasy, ak tieto na účel účasti na školských súťažiach odovzdali škole.  

Svoju účasť potvrdiť nahodením súpisky do 22.11.2019 (piatok)!!! 

                         V prípade neúčasti, oznámte túto skutočnosť usporiadateľovi!!! 

       

                                                                                     Mgr. Zuzana Rajcová 

                                                                                     CVČ Dubnica n/V 

mailto:zuzana.rajcova@gmail.com
http://www.sass.sk/

