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Organizačné zložky:  Gymnázium a SOŠ polytechnická 
Zriaďovateľ:   Prešovský samosprávny kraj 

 
Propozície 

22. ročníka cestného behu Radničným námestím 
pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

 
 
Organizátor: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov 
             Mesto Bardejov, Oddelenie školstva a telesnej kultúry 
   
 
Termín:           10. október 2016  
Štart:                14.15 hod.  
Miesto:             Radničné námestie 
 
Prihlášky:         doručiť najneskôr do 7. októbra 2016 na adresu: Spojená škola  J. Henischa,  

Slovenská 5, 085 01 Bardejov alebo e-mail.:  ssjhbj@slovanet.sk 
 
Počet štartujúcich:  neobmedzený 
 
Prezentácia:      od 13,00 – 13,45 hod. vo vestibule budovy školy, kde sú aj šatne 
                          od 13,45 – 14,00 hod. na Radničnom námestí 
Kategórie:         dievčatá 8. a 9. ročníka  
                         chlapci 8. a 9. ročníka 
Dĺžka trate:       dievčatá – cca 800 m (2 kolá) 
                          chlapci -   cca 1.500 m (3 kolá) 
Povrch trate:     dlažobné kocky 
 
Ceny:                 v každej kategórii prví traja pretekári dostanú vecné ceny,  

hlavná cena sa bude losovať 
 
Poznámka:        
Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola (odporúčame doniesť preukaz zdravotného 
poistenia). Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií. Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny        
a nezodpovedá za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné 
náklady aj zodpovednosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bardejove 26. septembra 2016     Ing. Peter Dulenčin, PhD.                                                    
                            riaditeľ školy 
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PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE BEHU RADNIČNÝM NÁMESTÍM 

 
Organizátor:  Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov 
 
Termín:  10. október 2016 štart:  14.15 hod.,  miesto:   Radničné námestie 
 
 

............................................................................................................................................................... 
(Škola,  adresa školy) 

 
prihlasuje 

 
      Mená súťažiacich:      Ročník:                     
 
1. .................................................................................        .....................................           

2.  ................................................................................        .....................................          

3.  ................................................................................        .....................................          

4.  ................................................................................        .....................................          

5.  ................................................................................        .....................................          

6.  ................................................................................        .....................................          

7.  ................................................................................        .....................................          

8.  ................................................................................        .....................................          

9.  .................................................................................        .....................................          

10. ................................................................................        .....................................           

 

Vedúci družstva:  .......................................................................................................... 

 

V ........................................................dňa ...................... 

                            

                         
........................................................ 

                                                                                                       (odtlačok pečiatky a podpis) 
 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií a nezodpovedá za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa 
zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Prihlásením na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov 
pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom 
podujatia na spracovanie výsledkov podujatia. Organizátor si vyhradzuje právo použitia videa a foto dokumentácie pretekárov počas 
pretekov na propagačné a reklamné účely. 
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