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Pokyny pre súťaž Mamut 

Miesto súťaže 

Súťažiť sa bude súčasne na dvoch miestach - v priestoroch Kasární/Kulturpark na ulici Kukučínova 2 

v Košiciach a Základnej školy Ul. 17. novembra 31 v Sabinove.  

 

Ako sa k nám dostať 

Košice  

Zo Staničného námestia sa na miesto konania súťaže dostanete autobusom číslo 16 a vystúpite na 

zastávke Kasárne Kulturpark. Na jednu cestu vám postačí 4-zastávkový lístok.  

Odchody autobusov: 

Spoj Dĺžka cesty Odchody 

16 (smer OC Casovia) 

odchod zo zastávky Staničné námestie 
7 minút/4 zastávky 08.01; 08.16; 08.31 

 

Mapa cesty zo zastávky Kasárne Kulturpark na miesto konania súťaže bude zverejnená na stránke 

súťaže.  

 

Sabinov  

Súťažiť sa bude v areáli Základnej školy Ul. 17. novembra 31 v Sabinove. Škola sa nachádza v blízkosti 

vlakovej a autobusovej stanice. Mapa cesty zo stanice na miesto konania súťaže bude zverejnená na 

stránke súťaže. 

 

Chceli by sme poprosiť účastníkov, aby sa na miesto konania súťaže dostavili včas. Súťaž prebehne za 

každého počasia. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0904 297 

002 (Róbert Hajduk), alebo e-mailom mamut@strom.sk, hajduk@strom.sk. 

 

Časový harmonogram súťaže 

  8.30 – 8.50  registrácia účastníkov 

  8.50 – 9.00  otvorenie súťaže a vysvetlenie pravidiel 

  9.00 – 11.00  súťaž 

11.00 – 12.00  prestávka 

12.00 – 12.30  vyhodnotenie 
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Čo si priniesť so sebou? 

Budete potrebovať písacie a rysovacie potreby, tvrdá podložka na písanie a deka na sedenie nebude 

na škodu, taktiež pitie a desiatu, športové oblečenie. Počas súťaže nie je povolené používať 

kalkulačky ani žiadnu písomnú literatúru. Žiaci nesmú počas súťaže telefonovať.  

 

POZOR!!! 

Prihlásiť sa môžete do 18. mája 2017 23:59 prostredníctvom registračného formuláru. Link na tento 

formulár nájdete na stránke http://malynar.strom.sk a http://itakademia.sk. Pozor, počet družstiev je 

obmedzený (Košice - 40 tímov, Sabinov - 20 tímov) a v prípade naplnenia kapacity bude 19. mája 

spravený výber na základe kritérií zverejnených na stránkach súťaže.  
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