Háj ve Slezsku

Organizační zabezpečení
senior kvízu jaro 2022
Pořadatel:

Krajská rada seniorů MSK

Hlavní partner: obec Háj ve Slezsku
Termín a místo konání: 27. dubna 2022 ve 13.00 hodin v sále Hotelu Pod Hůrkou,
ul.Antonína Vaška 8
Realizační tým: Ing. Pavel Gluc, předseda KRS MSK
Ing. Radim Holeček, člen KRS MSK
Karel Kupka, člen KRS MSK
JUDr. Zdeněk Mustar, předseda Klubu seniorů Háj ve Slezsku
Účast: tříčlenná družstva organizací a klubů seniorů obcí a měst MSK (kapitán+2)
Startovné: 150,- Kč družstvo /občerstvení-pitný režim, káva, koláče, aj./ zaplatit
při registraci soutěžících ve 12.30 v místě konání soutěže
Obsah soutěže: všeobecné znalosti 10 tématických okruhů po 10 otázkách
o ČR a ze světa (seřazeno podle abecedy):
1. Cizí slova
2. Český jazyk
3. EU
4. Fobie
5. Kuchyně
6. Lehká atletika - hody a vrhy
7. MSK (ten bude při soutěži tradičně poslední)
8. Světové i naše osobnosti
9. České filmové pohádky
10. Sluneční soustava

písemné odpovědi na otázky (označení odpovědi ze tří možností
v časovém limitu 10 minut na jeden tématický okruh)

Hodnocení:

provádí komise, kterou určí pořadatel

Bodování:

správná odpověď u otázky vědomostního testu l bod

Hodnocení výsledků: tři nejlepší družstva budou oceněna a vyhlášena na základě získaných
bodů, v případě rovnosti bodů lepší umístění získá družstvo
s nejvyšším součtem věků členů družstva
Občerstvení: v rámci zaplaceného startovného/koláče, káva, čaj, voda
Doprava: vlastními soukromými vozidly, možnost využití ČD a autobusů ( železniční
stanice Háj ve Slezsku asi 300m od místa konání)
Přihlášky: zaslat na e-mail aktivity-krs@ms-seniors.cz do 10. dubna 2022
(v přihlášce uvést ročníky narození startujících)
Program: 12.30 prezentace soutěžících
13.00 zahájení soutěže
14.15 - 14.45 přestávka, občerstvení
14.45 - 16.15 pokračování soutěže
16.30 vyhodnocení výsledků soutěže a předání cen
16.45 - 17.00 volná zábava, postupný odjezd

Hlavní partner projektu zabezpečení činnosti KRS MSK
na rok 2022

Pokud přijedete do Háje ve Slezsku před soutěží je možné navštívit pamětní místa
a zajímavosti v blízkém okolí viz příloha.
Příloha: Zajímavá místa Háje ve Slezsku a blízkého okolí

