POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj,
na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 28. ročníka korešpondenčného matematického seminára
Malynár Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční
od 16. júna 2019 do 21. júna 2019 v UVZ Danišovce.
Spoločný odchod z Košíc je v nedeľu 16. júna 2019, dostav sa preto o 12:45 do vestibulu železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 13:11 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je o 14:40
vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusom o 14:50 do Danišoviec. Pobyt
začíname v nedeľu večerou a končíme v piatok 21. júna 2019 obedom. Predpokladaný návrat do Spišskej
Novej Vsi je o 12:45. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 13:14 do Košíc, kde prídeme o 14:43. Cestu do
Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Odporúčame
kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením.
Ubytovanie a strava počas sústredenia je plne hradená z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke registracia.itakademia.sk. Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do časti Moje aktivity, vybrať si sústredenie, na ktoré
chceš ísť a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po jeho
zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš PDF
prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš nám
potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihlasovacie
údaje mailom.
Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku
je nutné požiadať kontaktnú osobu e-mailom alebo v prihlasovacom formulári. Kontaktná osoba túto
žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.
Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (nezabudni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotograﬁou na bezplatnú železničnú prepravu, prezúvky, písacie pomôcky, zošit alebo papiere, čo najmenej zbytočností a rozum do hrsti. Užitočné Ti budú:
športové aj náhradné oblečenie, baterka či šatka.
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostredníctvom formuláru na stránke prihlasky.strom.sk/malynar. Sprav tak do 31. mája 2019. Ak máš
nejaké otázky alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Martinovi Gbúrovi svoj záujem,
ale aj nezáujem e-mailom na adresu martin.a.gbur2@gmail.com alebo telefonicky (či formou SMS)
na telefónnom čísle +421 944 977 267.
Tešia sa na Teba
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