
                                                                                                            
                                                                            
                                                                                                                   Obec Palkovice 

                                        

                                                      

                           Organizační zabezpečení 
                                                   senior kvízu jaro 2023  

 

 

Pořadatel:       Krajská rada seniorů MSK  

 

Hlavní partner:  Obec Palkovice 

Termín a místo konání:   19. dubna 2023 ve 13.00 hodin  v sále restaurace „Pod Habešem“ 

                                                                                                                            Palkovice 619                                                                                            

                                                                                                          

Realizační tým:  Ing. Pavel Gluc, předseda KRS MSK 

                             Ing. Radim Holeček, člen KRS MSK 

                            

Účast:   tříčlenná družstva organizací a klubů seniorů obcí a měst MSK (kapitán+2) 

 

Startovné:   200,- Kč družstvo /občerstvení, pitný režim, káva, koláče, aj./ zaplatit 

                     při registraci soutěžících od 12.30 hodin v místě konání soutěže    

 

Obsah soutěže:   všeobecné znalosti 10 tématických okruhů po 10 otázkách 

                             o ČR a ze světa (seřazeno podle abecedy):  

                                           

1.   ČR v číslech 

2.   Lidské tělo 

3.   Mezinárodní kuchyně 

4.   Neolympijské disciplíny 

5.   Hmyz 

6.   Káva 

7.   Víte, co to je? 

8.   Přírodní zajímavosti 

9.   Bankovky a mince 

10. Moravskoslezský kraj 

                         

 

                                               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 autobusů  ODIS (např. OVA  

                   UAN autobusy směr Frenštát pod Radhoštěm 980 na zastávku Palkovice rest.  

                   U Tomisů, 985 na zastávku Palkovice Tomis parkoviště, ze zastávek pěšky asi  

                   300 m).                     

                    

Přihlášky:  zaslat na e-mail  aktivity-krs@ms-seniors.cz     do  5. dubna 2023 

   (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 
 

 

 

                                                                                                   předseda  KRS MSK 

                                                                                                       Ing. Pavel Gluc 

 

 

 

Hlavní partner projektu zabezpečení činnosti KRS MSK  
na rok 2023                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                              

                                                       

 

 

 

 

Pokud přijedete do Palkovic před soutěží je možné navštívit pamětní místa  

a zajímavosti v blízkém okolí : 

 

- Kaple Sedmibolestné Panny Marie + mnoho dalších kaplí /viz internet 

- kostel sv. Jana Křtitele  

- různé kamenné pískovcové sochy (J. Nepomucký, sv. Barbora, aj.) 

- nedaleký hrad Hukvaldy s oborou/daňci, liška Bystrouška 

- přírodní rezervace Palkovické Hůrky 


