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Pozvánka
Krajské centrum voľného času v Trenčíne, Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi
a krajská komisia OĽP Vás pozývajú na krajské kolo Olympiáda ľudských práv, ktoré sa
uskutoční dňa 10.februára 2022 v online priestore.
Do krajského kola sú pozvaní žiaci Vašej školy:

Organizačné pokyny:
-

súťažiaci sa riadia informáciami v prílohe

-

súťažiaci aj krajská komisia sa riadia OTP, propozíciami a aktuálnymi inštrukciami na
stránke www.olympiady.sk a stránke www.olp.sk
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Informácie pre súťažiace a súťažiacich v krajskom kole
Olympiády ľudských práv
24. ročník
šk. rok 2021/2022
 Pozorne si preštudujte INŠTRUKCIE k dištančným krajským kolám OĽP, ktoré sú
zverejnené na webe OĽP a Iuventy.
 pred konaním KK OĽP je potrebné nainštalovať si online platformu ZOOM
(https://www.youtube.com/watch?v=1uU6Y9Uwycg&t=162s) prostredníctvom ktorej
bude prebiehať druhá časť KK OĽP – téza.
 v deň konania KK OĽP mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným
pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory a funkčnú kameru s
mikrofónom, prípadne písacie potreby za účelom poznámok.
 ONLINE TEST: 10. 2. 2022 na www.olp.sk v čase 8:30 – 9:15 hod.
 Do druhej časti KK OĽP postupuje 15 najlepších súťažiacich za kraj.
 Poradie bude určené nasledovne:
Súťažiaca/súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude riešiť tézu ako prvý. Súťažiaca/
súťažiaci s najnižším počtom bodov bude riešiť tézu ako posledný.
 O cca 10:00 hod. zašleme 15 najlepším súťažiacim na e-mailové adresy, ktoré zadali
do záväzných prihlášok prístupové údaje do videokonferencie spolu s časovým
harmonogramom.
 Súťažiaca ktorá/súťažiaci ktorý neprijme do cca 10:30 hod. e-mail s prístupovými
údajmi do videokonferencie nepostupuje do druhej časti KK OĽP.
 O 10:30 hod. sa začne druhá časť – téza
 Tézy odporúčame si vopred vytlačiť, kvôli úspore času pre Vás v okamihu, ako Vám
bude prostredníctvom videokonferencie oznámené číslo vyžrebovanej tézy.
 Súťažiaca/súťažiaci má vyhradených cca 15 minút na prípravu a cca 15 minút na
riešenie tézy.
 Vo videokonferencii budú vždy dve súťažiace/súťažiaci
 Jedna súťažiaca/súťažiaci sa bude pripravovať – zapnutá kamera a vypnutý zvuk.
 Jedna súťažiaca/súťažiaci bude riešiť tézu – zapnutá kamera a zapnutý mikrofón.
 Po riešení tézy sa prosím odpojte z videokonferencie.
 V prípade, ak by nastal technický problém s pripojením sa do videokonferencie,
budeme Vás kontaktovať na mobilný telefón, obratom si Vás dáme na reproduktor
a začnete riešiť tézu. Ak by aj toto spojenie zlyhalo, zaradíme Vás na konečné poradie
a pokúsime sa s Vami opäť spojiť prostredníctvom videokonferencie.
 Počas celého dňa, kedy bude prebiehať krajské kolo si prosím sledujte Vaše emailové adresy pre prípad, oznámenia dôležitých informácií ohľadom priebehu
a organizácie KK OĽP.
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv Vám želá úspešne riešenie krajského
kola OĽP!

