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PROPOZÍCIE

Olympiády školských pracovníkov

pod záštitou Košického samosprávneho kraja







Všeobecné ustanovenia
 
Vyhlasovateľ: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách 

Usporiadateľ: 
Mesto Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj, CVČ – ADAM Spišská Nová Ves, Krajský klub SAŠŠ Spišská Nová Ves, OK Spiš

Termín: 
29. - 30. mája 2020
 
Účastníci: 
V súťažiach môžu bez obmedzenia štartovať školskí zamestnanci s trvalým pracovným pomerom v odboroch školstva samosprávnych krajov, okresných úradov, na oddeleniach školstva mestských a obecných úradov, v školách a školských zariadeniach (min. 80 % úväzok, čo treba doložiť kópiou pracovnej zmluvy). Zúčastniť sa môžu aj bývalí zamestnanci v školstve (dôchodcovia). 

- v kolektívnych športoch štartujú krajské výbery

Pravidlá: 
Súťaží sa podľa platných pravidiel jednotlivých športov a v zmysle týchto propozícií. 

Športové disciplíny:
malý futbal, mixvolejbal, mixbasketbal, bedminton, stolný tenis

Hracie systémy: 
V jednotlivých športoch budú určené podľa počtu prihlásených družstiev. Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo zo súťaže odstúpi, všetky jeho výsledky budú anulované a v poradí sa neuvedie. 

Žrebovanie sa uskutoční 26. mája 2020 o 13.00 hod. na porade Športovo technickej komisii podujatia. Bude zverejnené na www.sass.sk a facebookovom profile SAŠŠ. 

Poistenie: 
Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie. 

Prihlášky: 
Zasielajú KR SAŠŠ do 21. mája 2020 na e mail adresu: ida.bdzochova@mestosnv.sk
  a baluchova.andrea@gmail.com,  tel.č.: 0907 908 874,

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované! 


Štartovné: 
Účastnícky poplatok vo výške 20 €/ na jedného účastníka uhradí vedúci krajskej výpravy pri prezentácii. 
Účastníci, ktorí budú ubytovaní dve noci (musia o to včas požiadať) platia k štartovnému 20 € + poplatok za ubytovanie 10 €.

Delegovaný vedúci KK SAŠŠ účastnícky poplatok neuhrádza. 

Prezentácia: 
28. máj 2020 
od 14.00 – 17.00 hod. Mestský úrad SNV –pre tých, ktorí pricestujú skôr – poplatok za ubytovanie skôr je 10 € 

29. máj 2020
od 8.00 – 11.00 hod. Mestský úrad SNV – pre všetkých 
od 11.00 hod. – Športová hala, SNV

Účastníci pri prezentácii odovzdajú: 
-  vyplnené (podpísané) prezenčné listiny na ubytovanie (2x), stravovanie (1x), štartovné  -   (tlačivá v prílohe)
-	súpisku 
-	podpísané tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografovaním na podujatí (tlačivo v prílohe).

Účastníci pri prezentácii odbržia: 
- organizačné pokyny, stravné lístky, rozpisy 
- propagačné materiály, suveníry 


Vedúci výpravy: 
Vedúci výpravy je delegovaný Krajským klubom SAŠŠ . Zodpovedá za dopravu a dodržiavanie vydaných organizačných pokynov. Pri prezentácii odovzdá súpisky, podpísané prezenčné listiny na ubytovanie, stravovanie a štartovné, ktoré aj uhradí. Tlačivá – prezenčné listiny obdrží predseda KR SAŠŠ alebo priamo vedúci výpravy vopred. Kontrola pracovných zmlúv bude uskutočnená na športoviskách resp. náhodnou kontrolou. 

Upozornenie: 
Všetci ubytovaní účastníci sú povinní zúčastniť sa slávnostného otvorenia a rešpektovať pokyny zverejnené v organizačných pokynoch (obdržia pri prezentácii). 

Úhrada: 
Vyhlasovateľ uhrádza: ubytovanie, stravovanie, technicko-organizačné náklady na podujatie. 

Ubytovanie: 
Bude zabezpečené pre všetkých účastníkov, ak o to včas požiadajú v prihláške.
 
Stravovanie: 
Bude zabezpečené pre všetkých účastníkov. Pre ubytovaných začína obedom 29.5.2020 a končí obedom 30.5.2020. Všetci účastníci budú mať zabezpečený obed v blízkosti športovísk. 

Cestovné: 
Vyhlasovateľ cestovné náklady preplácať nebude. 

Protesty: 
Písomné protesty s vkladom 10 € treba odovzdať do 15 min. po ukončení súťaže. Protesty rieši odvolacia komisia, ktorú tvorí riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a zástupca ŠTK SAŠŠ.
V prípade, že protest sa ukáže ako neoprávnený, vklad prepadá v prospech organizátorovi. 

Rozhodcovia: 
Organizátor zabezpečí kvalifikovaných rozhodcov na všetky športoviská po dohode s príslušnými národnými športovými zväzmi. 


Výstroj v kolektívnych športoch: 
Družstvá musia mať jednotné dresy s číslami (dve sady rozdielnej farby) a vlastné lopty na rozcvičenie. 

Zdravotnícka služba: 
Bude zabezpečená počas celej OŠP SR. 
Družstvá by mali byť vybavené aj vlastným zdravotníckym materiálom – chladiace, spreje, suchý ľad. 

Ceny: 
Športové kolektívy a jednotlivci umiestnení na 1. - 3. mieste obdržia diplomy, poháre, medaily. Víťazi získavajú titul „ Víťaz olympiády školských pracovníkov v SR“. 

Poznámka: Organizátor nie je zodpovedný za stratu osobných vecí. 


Dodržiavanie GDPR.
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“) na www.sass.skfile_20.wmf
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Program
28. máj 2020 
Príchod účastníkov krajov, ktorí požiadajú o ubytovanie  dva dni od 14.00 h MsÚ


29. máj 2020 
Príchod účastníkov krajov           		od 8.00 – 11.00 hod.

Športové súťaže 				od 12.00-18.00 hod.

Ubytovanie, obed – priebežne			od 11.00-14.00 hod.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 			od 19.00 hod. reštaurácia Preveza
večera


30. máj 2020 
Dokončenie športových súťaží 			 od 9.00 – 12.00 h 

Obed 						 priebežne na športoviskách 

Vyhodnotenie súťaží na športoviskách 

Odcestovanie výprav 

XVI. Olympiáda školských pracovníkov SR
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MALÝ FUTBAL 

Termín: 	29.-30. máj 2020

Miesto: 	Futbalový štadión, SNV

Riaditeľ súťaže:  Mgr. Bartolomej Ogurčák

Hlavný rozhodca: delegovaný oblastným futbalovým zväzom

Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev /v skupinách, alebo každý s každým/.

Štartujú: 
Krajské výbery, družstvo tvorí 10 hráčov (z toho jeden vedúci). 

Pravidlá a predpis: 
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu, bližšie informácie budú prednesené na porade vedúcich družstiev pred turnajom. 
Počet hráčov: 4+1
Rozmer ihriska: 25x40
Bránky: 4x2 m
Hrací povrch: umelá tráva

Upozornenie: 	Hrá sa v turfoch alebo v kopačkách s umelou podrážkou /nesmú byť kopačky s kovovými kolíkmi/! 

 
Hodnotenie: 
Za výhru v skupine sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod a za prehra 0 bodov. Pri rovnosti bodov v skupinách rozhodujú: 
1. vzájomné zápasy, 2. rozdiel gólov, 
3. väčší počet strelených gólov, 4. podiel gólov, 
5. penaltový rozstrel (podľa zaužívaných pravidiel – budú upresnené priamo na mieste) 
V semifinálových zápasoch a zápasoch o umiestnenie sa v prípade nerozhodného výsledku budú kopať penalty – päť. Ak v tejto sérii nepadne rozhodnutie, nasleduje séria vždy po jednej až do rozhodnutia zápasu. Vo finále nasleduje predĺženie 2 x 5 min a až potom pokutové kopy. 

Vylúčenie hráča: 
Má stop na jedno nasledujúce stretnutie. 

Časový rozpis:    Bude zverejnený po vyžrebovaní.
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BEDMINTON 

Termín: 	29.-30. máj 2020

Miesto: 	telocvičňa ZŠ Nad Medzou, SNV 

Riaditeľ súťaže:   Mgr. Jozef Bakó

Hlavný rozhodca: Daniel Dzurňák (delegovaný rozhodcovia)

Predpis a pravidlá: 
Súťaží sa podľa platných pravidiel bedmintonu a tohto rozpisu. Košíky – pierkové (zabezpečí usporiadateľ).

Disciplíny: Súťažia samostatné dvojčlenné družstvá žien a mužov
Poradie hier: 1. štvorhra, 1.dvojhra, 2.dvojhra

Štartujú: 
Jednotlivci z krajov (družstvo tvoria 2 ženy/2 muži)

Hodnotenie: Bude dohodnuté na technickej porade, podľa počtu prihlásených družstiev

Časový rozpis: Bude zverejnený po vyžrebovaní, 12.00-18.00 hod.
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MIXVOLEJBAL
 
Termín: 	29.-30. máj 2020

Miesto: 	Športová hala, Spišská Nová Ves

Riaditeľ súťaže:  Ing. Ivan Hudák

Hlavný rozhodca: delegovaný

Pravidlá a predpis: 
Súťaží sa podľa platných pravidiel volejbalu, ich doplnkov a tohto predpisu. 

Štartujú: 
Krajské výbery, družstvo tvorí 12 hráčov/mix (z toho jeden vedúci). Na ihrisku musia byť min. tri ženy. 

Technické pokyny: 
Výška siete je 239 cm.
Lopty: Mikasa MVA 200, MVA 300 
Družstvo musí mať počas zápasu jednotné dresy s číslami, kapitán je označený zvlášť páskou širokou aspoň 10 cm na prednej časti dresu.
Hrací systém: bude upresnený podľa počtu prihlásených družstiev.

Hodnotenie: 
Všetky zápasy sa hrajú na dva vyhraté sety. O poradí družstiev v skupinách rozhodujú nasledovné kritériá: 
1. Počet víťazstiev v turnaji. 
2. Počet bodov zo všetkých stretnutí. 
4. Pomer lôpt. 
5. Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1.) -4.) 

K bodu 2.) je hodnotenie výsledkov nasledovné: za výsledok 2:0 = 3 body, za 2:1 = 2 body, za 1:2 = 1 bod, za 0:2 = 0 bodov, za kontumáciu = -1 bod.
 
Časový rozpis: Bude zverejnený po vyžrebovaní.
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MIXBASKETBAL
 
Termín: 	29.-30. máj 2020

Miesto: 	Ekonomická škola, Stojan, Spišská Nová Ves

Riaditeľ súťaže: 	Ing. arch. António da Cruz
	
Hlavný rozhodca: 	Jozef Špirka 

Pravidlá a predpis: 
Súťaží sa podľa platných pravidiel FIBA a tohto predpisu. Hrací čas bude upravený podľa počtu prihlásených družstiev. V prípade nerozhodného stavu sa hrací čas predlžuje o dve minúty. Každý zápas rozhoduje jeden rozhodca.
Štartujú:
Krajské výbery, družstvo tvorí 10 hráčov/mix (z toho jeden vedúci).Na ihrisku musia byť min. dve ženy.
Hrací čas: 4x4 min čistého času
Hodnotenie: 	
Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najväčší počet bodov. Pri ich rovnosti rozhoduje:
	1. vzájomné zápasy – body, skóre,
2. najväčší bodový rozdiel v celkovom skóre

Časový rozpis:	Bude zverejnený po vyžrebovaní.
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STOLNÝ TENIS

Termín: 	29.- 30. máj 2020

Miesto: 	telocvičňa, ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves

Riaditeľ súťaže: 	Mgr. Miloš Pitko

Hlavný rozhodca:  Anton Gurčík (0902 208 014)

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a tohto predpisu.

Štartujú: 
Víťazní jednotlivci krajských kôl.

Kategórie: 
Ženy dvojhra - Muži dvojhra 

Hrací systém: 
Bude určený podľa počtu prihlásených jednotlivcov. 

Technické podmienky: 
Loptičky XUSHAOFA *** dodá usporiadateľ

Časový rozpis: Bude zverejnený po vyžrebovaní
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Záväzná PRIHLÁŠKA
Olympiádu školských pracovníkov
29.-30. 5. 2020 Spišská Nová Ves

KRAJ:....................................................................................................................................... 

ŠPORT:.................................................................................................................................... 

Kontaktná osoba: ..................................................................................................................... 

Kontakt (mobil, e mail)........................................................................................................... 


Doprava: 	príchod...................hod 		dňa................................... 
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Stravovanie: 

28.5.2020		Večera .....................počet

29.5.2020		Raňajky....................počet
 
29.5.2020		Obed.........................počet 
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29.5.2020		Večera .....................počet

30.5.2020		Raňajky....................počet

30.5.2020		Obed.........................počet

Mám špeciálnu stravu:................................
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Ubytovanie: 

z 28. - 29.5.2020	 ÁNO – NIE ................počet 
zaškrtnite 


z 29. - 30.5.2020	 ÁNO – NIE ................počet 
zaškrtnite 
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ZOZNAM: 
Meno a priezvisko 			dátum narodenia			 č. dresu (kategória) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.
















PREZENČNÁ LISTINA
STRAVOVANIE
Akcia : Olympiáda školských pracovníkov v SR 

Termín konania : ....................................................................................................................... 

KRAJ - ŠPORT............................................................................................................................
Por.č.
Meno a priezvisko                                           dátum narodenia
Podpis účastníka


























































PREZENČNÁ LISTINA
UBYTOVANIE
Akcia : Olympiáda školských pracovníkov v SR 

Termín konania : ....................................................................................................................... 

KRAJ - ŠPORT............................................................................................................................
Por.č.
Meno a priezvisko              bydlisko                dátum narodenia
Podpis účastníka


























































PREZENČNÁ LISTINA
ŠTARTOVNÉ
Akcia: Olympiáda školských pracovníkov v SR 

Termín konania: .................................................................................................................... 

Kontaktná osoba ..........................................................e mail................................................ 

Telefón ...................................................................................................................................
 
Počet účastníkov ................................................................................................................... 

Vybratá čiastka (na športovca)................................. .......................................................EUR
Por.č.
Meno a priezvisko                                               
Podpis 



















































OZNÁMENIE: 
Na tomto podujatí, sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžete dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej asociácie športu na školách (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti dotknutej osoby).  

V prípade otázok, prosím kontaktujte Mgr. Andreu Ristovú, tel. č.: 0903 264 571, mailová adresa: ristova@sass.sk.
Ďakujeme.   

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca štadióna/ihriska, zdravotník, iné)*  ..................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................................................
Škola/Zamestnanie (názov a adresa): .........................................................................................
Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á 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 hráča, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). 
	
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). Vyhlasovateľ školských súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), organizátor  SAŠŠ. 



Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ......................................................................



.....................................................     		.....................................................................
Podpis:  zákonný zástupca športovca 			Podpis: plnoletej osoby
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca štadióna/ihriska, zdravotník)*  .................................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................................................................
Základná škola (názov a adresa): ..............................................................................................
Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník*      SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM *
so spracovaním osobných údajov (meno hráča, rok narodenia, škola) za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na školských športových súťažiach (vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/MŠVVŠ SR, spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách /SAŠŠ, organizátor  SAŠŠ a organizačné zložky SAŠŠ) a iných podujatiach.
. 


Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................................

.....................................................................     		...................................................................
Podpis:  zákonný zástupca športovca 			Podpis: plnoletej osoby

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a organizátorom. 


Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................................

.....................................................................     		...................................................................
Podpis:  zákonný zástupca športovca 			Podpis: plnoletej osoby


V .....................................................dňa .....................................................................................
* nesprávne prečiarknite 
Osobné údaje dotknutých osôb sú archivované na historické a štatistické účely, spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, Bratislava 821 01 , E-mail: sass@sass.sk
vid.politika informovanosti.

