
                                                                                

 

 

Kľúč od pevnosti 

XXVII. ročník 

7. - 11. jún 2021 

Celoslovenské kolo súťaže pre stredoškolákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kľúč od pevnosti 

celoslovenské kolo 

školských majstrovstiev obvodžiačok základných škôl 

videnčné číslo propozícií: 358  

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Vyhlasovateľ: Centrum voľného času a Vidiecka asociácia mládeže   

Usporiadateľ: CVČ a VAM Stará Ľubovňa 

Termín: 
7. - 11. jún 2021 

 

Miesto: online – ACTIONBOUND 

Kategórie: 
Žiaci a žiačky stredných škôl 

 

Riaditeľ súťaže: PhDr. Marta Hanečáková, PhD.   

Účastníci: 
Prihlásené 5 členné družstvá  

(družstvo zložené s chlapcov a dievčat) 

Prihlášky: 
do 28.5.2021 vyplniť na odkaze 

https://tinyurl.com/klucodpevnosti 

Prezentácia: V deň konania  

Časový harmonogram: 
Do súťaže je možné sa zapojiť od 7. 6. 2021 do 11.6.2021. 

Ukončenie súťaže 11. 6. 2021 o 16.00 h  

  

 

 

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

Pomôcky: 
• 1 smartfón pre tím -  výdrž batérie dôležitá, WIFI funkcia zapnutá, 

fotoaparát môže byť, ako súčasť mobilu 

https://tinyurl.com/klucodpevnosti


• Písacie potreby a papier 

 

Pripojenie: 

Potrebné stiahnuť aplikáciu: Actionbound- najlepšie stiahnuť čím skôr a byť 

pripravený na súťaž. Postup stiahnutia:  

a)Pripojte smartfón do internetovej siete (WIFI) 

b) Otvorte „Obchod Play“ 

 c) Do vyhľadávača zadajte : „Actionbound“ 

 d) Potvrďte inštaláciu aplikácie do smartfónu 

Aplikácia potrebuje prístup na internet (WIFI) na začiatku súťaže a rovnako 

v cieli, kedy sa údaje nahrajú do systému. 

 

Pravidlá a predpis: 

Detaily potrebné na prihlásenie sa do hry vám budú poslané na kontaktný 

email  po záväznom prihlásení.  

Súťaž môžete absolvovať od 7.6. do 11. 6. 2021 do 16:00 hod! 

Hodnotenie: 

Poradie tímov sa určí podľa hodnoty získaných bodov. Body za fotografie, 

video a audio určia rozhodcovia pri kontrole odoslaných údajov a ohodnotia 

bodmi. V prípade rovnosti bodov, o poradí rozhodne čas, za ktorý aktivitu 

tímy s rovnakým počtom bodov prešli. 

Ceny: 

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú diplomy 

a vecné ceny do výšky:   

I. miesto do 300 €, II. Miesto do 200 €,  3.miesto do 100 €  

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.  

 

Riaditeľ súťaže:  PhDr. Marta Hanečáková, PhD. 

Hlavný rozhodca:  Jolana Sarnecká 
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