
 

Všetky info tu: https://www.fenomenysveta.sk/expedicie  (skroluj dole) 

 

Žrebovanie je náhodné, každý, kto vyplnil správne aspoň 30% všetkých kvízov môže vyhrať 1 z nasledujúcich cien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo môžeš vyhrať? 

 

Pri počte 1 až 999 zapojených v SR je zoznam výhier nasledovný: 

 1x AirPods Pro (1 žiak)  

 5x Vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze (1 škola) 

 200x tričko s tematikou Fenomény sveta Peniaze (200 žiakov) 

 

Pri počte 1000 až 1999 zapojených v SR pribudnú tieto výhry: 

 

 1x iWatch series 5 (1 žiak) 

 5x 1000 EUR (5 škôl) 

 5x Vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze (5 škôl) 

 

Pri počte 2000 až 4999 zapojených v SR pribudnú tieto výhry: 

 

 1x iPhone 11 Pro (1 žiak) 

 5x 2000 EUR (5 škôl) 

 5x Vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze (5 škôl) 

 

Pri počte 5000 a viac zapojených v SR k zoznamu výhier pribudnú tieto ceny: 

 

 1x MacBook Air (1 žiak s najväčším počtom bodov v celej 

súťaži) 

 2x 5000 EUR (2 školy) 

 2x Vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze (2 školy) 

 20x Vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze (20 škôl) 

 1x10 000 EUR (škola s najväčším počtom bodov za súťaž)   

 

https://www.fenomenysveta.sk/expedicie


 

1. Ak si žiak druhého stupňa ZŠ, prihlás sa do svojho účtu na www.fenomenysveta.sk. Ak ešte 
nemáš účet, požiadaj o jeho vytvorenie svojho rodiča. 

a) Najskôr sa musí registrovať RODIČ. Klik na vytvoriť účet. 

 

 

 

 

b) Klik na Rodič a POKRAČOVAŤ. Následne rodič potvrdí súhlasy a vyplní údaje. Potom získa info, ako prihlásiť 

teba . 

 

 

 

 

 

 

2. Ak chceš v súťaži hrať o skvelé ceny, je potrebné, aby si do svojho účtu pridal KÓD 
UČITEĽA. Vo svojom profile klikni na PRIDAŤ UČITEĽA. Zadaj tam kód tento kód: 

UFFTGRRC 

3. V termíne od 21. 5. do 25. 6. 2020 absolvuj postupne 10 kôl Expedície Fenomény sveta 
Peniaze. Kolá môžeš absolvovať v akomkoľvek poradí. 

4. Súčasťou každého kola je video od youtubera Baču, video od BBC a vedomostný kvíz. 

5. V každom kole zbieraš body pre seba (najmenej 30%) a svoju školu. Čím viac žiakov z 
jednej školy sa zapojí, tým je väčšia šanca na výhru. 

6. Body získavaš aj za to, keď do hry pozveš svojich spolužiakov alebo kamošov (tí tiež musia 
zadať rovnaký kód učiteľa). 

7. Po skončení súťaže vyžrebujeme výhercov parádnej elektroniky a 200 tričiek od Baču. 
Hlavnou cenou je finančný grant vo výške 10 000 eur od Tatra banky, ktorý získa škola s 
najväčším počtom bodov. 

 

Viac info tu: https://www.fenomenysveta.sk/expedicie 

Ak by ste s čímkoľvek mali problém, píšte mail: katarina.cibulkova@skola-varin.sk, prípadne 

info@fenomenysveta.sk. 

Ako súťažiť ? 
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