
SOUTĚŽ PRO ŽÁKY A STUDENTY ZŠ A SŠ
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

Škola a třída:
S kým jsi na burze? (se školou, s rodinou, s kamarády, sám, jiné):

Splněno Zaznamenal
ABO valve, s. r. o.
ADM Olomouc s. r. o.
Dům zahraniční spolupráce
Europasta SE
GEMO a. s.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.
Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o.
HŽP a. s.
John Crane a. s.
KEESTRACK - CZ, s. r. o
M.L.S. Holice, spol. s. r. o.
MAKOVEC a. s.
Meopta – optika, s. r. o.
Miele technika s. r. o
PANAV, a. s.
Siemens, s. r. o.
Smurfit Kappa Olomouc s. r. o.
SSI Schäfer s. r. o.
UNEX a. s.
Veolia Energie ČR, a. s.
Windmöller & Hölscher Machinery k. s.
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Sigmundova střední škola Strojírenská, Lutín
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Střední škola gastronomie a služeb, 
Přerov, Šířava 7

Pravidla soutěže na druhé straně



PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutež je určena pro žáky, učně a studenty základních a středních škol.
2. Projdi si burzu a najdi stánky se soutěžními úkoly (uvedená tabulka).
3. U stánků zkus splnit připravené soutěžní úkoly. Splnění každého úkolu si nech 

hned potvrdit do uvedené tabulky. 
4. Kdo splní alespoň 3 úkoly, může se zúčastnit losování o ceny.
5. Vyhrát mohou jen takové lístky, které jsou vyplněné v  polích Škola a třída 

a S kým jsi na burze?
6. Až vyplníš soutěžní lístek podle pokynů v bodech 4 a 5, přines ho ke schránce 

v zadní části pavilonu A (u podia), organizátor soutěže Ti vydá číselný los.
7. V časech (10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 a 15.15 hod) vylosujeme u pódia nejméně 

10 výherců. Pro vyzvednutí výhry je třeba předložit správný číselný los.
8. Jeden soutěžící může vyplnit pouze jeden soutěžní lístek, který bude zařazen jen 

do jednoho kola losování. Odměněni budou jen ti soutěžící, kteří si cenu osobně 
převezmou hned po vylosování. Účast v soutěži je dobrovolná, výhry nejsou 
vymahatelné.

Splněno Zaznamenal
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, 
U Hradiska 29
Střední škola polytechnická, Olomouc, 
Rooseveltova 79
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Olomouc
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3
Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
strojního inženýrství

Na akci budou pořizovány fotografie velkých skupin a publika za účelem propagace 
činnosti organizátorů na internetu, zejména na www.burzapav.cz.


