PŘIHLÁŠKA
„Zlínský vorvaň 2019“
(odeslat do pátku 18. 10. 2019)
čtvrtek 14. 11. 2019, Sportovní hala EURONICS ve Zlíně
zahájení soutěže v 8:30 hodin, předpokládaný čas ukončení do 12:30 hodin

Název základní školy:

Adresa školy:

Jméno a příjmení ředitele školy:

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

E-mail a mobilní telefon kontaktní osoby:

Do soutěže budou přijímány přihlášky zaslané na adresu: Zlínský vorvaň, Kvítková 3958, Zlín, PSČ 760 01
nebo elektronicky na e-mail: info@vorvan.zlin.cz, nejpozději v pátek 18. 10. 2019. (odesílací razítko pošty)
Telefonní kontakt 00 420 604 261 773.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno elektronicky a následně bude seznam přihlášených škol umístěn na webových
stránkách soutěže (www.vorvan.zlin.cz). Zde budou postupně uvedeny i všechny další aktuální informace
týkající se soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit soutěžní podmínky s ohledem na počet
doručených přihlášek.
Školu zastupuje šestičlenné soutěžní družstvo, které musí být složeno po jednom žáku z 3. až 8. ročníku.
Družstvo tvoří rovným dílem tři děvčata a tři chlapci. Družstvo musí mít i jednoho náhradníka, kterým je žákžákyně z pátého nebo šestého ročníku.
Seznam soutěžního družstva, včetně náhradníka, zašlete nejpozději do čtvrtku 7. 11. 2019.
Škola zajistí pedagogický doprovod (dozor) pro soutěžící družstvo a žáky, tvořící obecenstvo v místě konání
soutěže. Rovněž si může připravit kulturní vystoupení svých žáků v délce cca do 3 minut. Tato vystoupení
budou probíhat mezi jednotlivými soutěžemi. Kulturní vystoupení není podmínkou účasti v soutěži a pořadatel
si případně vyhrazuje právo vybrat kulturní vystoupení dle počtu nebo druhu vystoupení.
Škola má zájem prezentovat se kulturním vystoupením:

ANO

NE

Počet žáků, kteří budou zastupovat školu jako obecenstvo v hledišti (bez soutěžního družstva):

………………..…

Prohlašuji, že veškeré údaje se zakládají na pravdě a jsem si vědom(a) povinnosti oznámit jakoukoliv změnu
rozhodující pro regulérnost soutěže. Jsem si též vědom(a) odpovědnosti školy na této mimoškolní akci,
zejména pokud se jedná o adekvátní dozor.

Datum, razítko a podpis ředitele školy (statutárního orgánu):

