
Rozvrh 2012 – 2013 
Niektoré dáta v harmonograme sú povinné pre všetky zúčastnené krajiny. Začiatok súťaže, termín pre predkladanie národného víťaza 
a zverejnenie  plagátu(ov) na ISLP webových stránkach sú pre všetky krajiny rovnaké. V ostatných bodoch je  harmonogram orientačný a 
zúčastnené krajiny si ho môžu prispôsobiť 
 

 

Fázy súťaže ISLP riaditeľ Národný 
koordinátor 
a národný 
organizačný  výbor 

ISLP Poradný zbor / 
ISLP Executive 

učitelia ISI 

Vymenovanie členov 
vnútroštátnych 
organizačných výborov 
podľa krajiny 
koordinátora 

  
podľa možností 

   

Pravidlá, návody, 
Internetový registračný 
formulár, zahlásenie 
účasti v súťaži 
 

3.9.2012     

 
Hľadanie sponzorov / 
financovanie  národných 
kôl súťaže 

   
okamžite odštartujú 
národní koordinátori 

  



Fázy súťaže ISLP riaditeľ Národný koordinátor 
a národný organizačný  
výbor 

ISLP Poradný zbor / 
ISLP Executive 

učitelia ISI 

Hľadanie sponzorov / 
financovanie 
medzinárodnej súťaže 
 

do konca roku 2012 do konca roku 2012 do konca roku 2012  do konca roku 2012 

Preklad pravidiel a 
pokynov z angličtiny do 
rodných jazykov 
 

  do konca augusta 2012   

 
Marketing súťaže 
 
 

 
1.7.2012 - 

 
1.7.2012 - 

 
1.7.2012 - 

 
1.7.2012 - 

 
1.7.2012 - 

 
Dátum uzávierky pre 
registráciu 
 

 
29.3.2012 

    

Sumarizácia účastníkov 
ISLP výkonnej rady/  
poradnej rady 
 

 
 do 1.4.2013 

    

 
príprava plagátov 
 
 

     
 od 3.9.2012 - 

 

Posudzovanie  plagátov v 
školách / na lokálnej / 
regionálnej úrovni 
 

   závisí na konkrétnej 
krajine 

 

Predloženie najlepších 
plagátov  národných 
organizačným výborom 
 

   závisí na konkrétnej 
krajine 

 

Posudzovanie plagátov v 
národných organizačných 
výboroch  

 závisí na konkrétnej 
krajine 

   



Fázy súťaže ISLP riaditeľ Národný koordinátor 
a národný organizačný  
výbor 

ISLP Poradný zbor / 
ISLP Executive 

učitelia ISI 

Organizovanie prezentácie 
národných  plagátov, 
slávnostné odovzdanie 
cien 

 závisí na konkrétnej 
krajine 

   

 
Menovanie medzinárodnej 
poroty 
 
 

   do 31.12.2012  

Odovzdanie najlepších  
plagátov z každej krajiny  
webové stránky na ISLP  

 najneskôr 29.3.2012    

 
Posudzovanie  plagátov -  
medzinárodné finále 
 
 

    
elektronický míting 
v apríli –máji 2013 

 

Organizovanie prezentácie 
plagátov na ISI2013 
zasadnutí  
(prvých troch najlepších) 

počas ISI konferencie počas ISI konferencie počas ISI konferencie  počas ISI konferencie 

 
Vyhlásenie a odovzdanie 
cien  
medzinárodného víťaza 
 

počas ISI konferencie počas ISI konferencie počas ISI konferencie  počas ISI konferencie 

 


