
POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj .

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 30. ročníka korešpondenčného matematického semi‐
nára Malynár Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 24. júna 2021 do 29. júna 2021 v UVZ Danišovce.

Sústredenie sa uskutoční len v prípade, ak to pandemická situácia dovolí. Nevieme zaručiť, či sa sústre‐
denie bude konať alebo nie, definitívne rozhodnutie obdržíš mailom najneskôr 17. júna 2021.

Spoločný odchod z Košíc je vo štvrtok 24. júna 2021, dostav sa preto o 13:30 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme rýchlikom o 13:57 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je o 15:10
vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusom o 15:15 do Danišoviec. Pobyt
začínamevo štvrtok večerou a končíme vutorok 29. júna 2021obedom. Predpokladanýnávrat do Spišskej
Novej Vsi je o 12:30. Odtiaľ pôjdeme rýchlikomo 13:09 do Košíc, kamprídeme o 14:03. Cestu do Spišskej
Novej Vsi a späť nehradíme vzhľadomnamožnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Odporúčame kúpiť si lís‐
tok aj na cestu naspäť už pred sústredením.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené 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 https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie,
na ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústrede‐
nia. Po jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom
dostaneš pdf prihlášku, ktorú podpíše tvoj rodič. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš nám
potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie, 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 orga‐
nizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si určite vezmi negatívny PCR test na ochorenie covid‐19 starý najviac 48 hodín alebo
negatívny antigénový test starý najviac 24 hodín, dostatok respirátorov a rúškok. Bez týchto vecí ťa
z dôvodu protipandemických opatrení nebudeme môcť vziať na sústredenie! Tiež si so sebou neza‐
budni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (nezabudni preukaz poistenca), lístky na
vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, opaľovací krém, prezuvky, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti (prípadne aj v hlave). Užitočné Ti budú: športové aj náhradné oblečenie,
písacie pomôcky, hudobný nástroj (najlepšie organ, cimbal alebo klavír), malá spoločenská hra, baterka,
šatka, kopec jedla (aby ostalo aj tebe :‐)) a ďalšie potrebné veci.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred‐
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/malynar. Sprav tak do
7. júna 2021. Ak máš nejaké otázky alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Lujze Milo‐
tovej svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 949 615 033 alebo
e‐mailom na adresu milotova@strom.sk.

Tešia sa na Teba

Malynár‐vedúci.
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