POZVÁNKA
Milí kamarádi!
Jaro je tady a s ním i

Jarní setkání řešitelů Výfuku,
které se bude konat v Brně od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna 2019. Rozhodně se
máte se na co těšit! Čeká na vás spousta her s ostatními řešiteli Výfuku, populární i odborné
fyzikální přednášky, zajímavé experimenty a nesmí chybět ani sobotní exkurze!
Sraz účastníků bude v pátek 26. 4. v Brně, a to na nádraží Brno-Židenice v čase mezi 17:30
a 18:00, případně přímo na objektu mezi 18:00 a 18:30. Ubytováni budeme ve skautské základně
na ulici Trýbová v centru Brna pod hradem Špilberk,1 kde začne i program setkání. Předpokládaný konec akce je v neděli ve 13:00, organizátoři vás opět doprovodí na nádraží Brno-Židenice,
popřípadě až na Hlavní nádraží v Praze nebo v Ostravě.
Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč, zbytek nákladů na ubytování a stravování hradí
MFF UK. Poplatek bude vybírán v pátek na objektu v hotovosti. Jízdenky na MHD po Brně
si kupovat nemusíte, zajistíme je my.
Máte-li o setkání zájem, určitě se přihlaste co nejdříve, počet míst je omezený! Registrovat na
setkání se můžete přes webový formulář, který naleznete v pultíku (tam, kde uploadujete svá
řešení).2 Posíláte-li řešení poštou a nevíte, jak se do pultíku dostat, napište nám e-mail.3
Těšíme se na vás!
Organizátoři

1

https://ajeto.skauting.cz/ubytovani/
https://db.fykos.cz
3
vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
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Svozy do Brna
Srazy s organizátory, kteří Vás doprovodí na místo srazu v Brně se tentokrát povedou z Prahy
a Ostravy. Na Hlavním nádraží v Praze na Vás bude čekat organizátorka Kateřina Rosická, tel.
722 192 408 Sraz bude v 15:00 u pokladen a pojedeme vlakem RJ 1045 v 15:20. Protože se jedná
o Regiojet, budeme zajišťovat jízdenky předem, mějte tedy prosím peníze za jízdenku s sebou.
Z Ostravy s Vámi pojede organizátorka Kateřina Volková, tel. 601 502 268. Sraz je rovněž u
pokladen v 15:20. Z Ostravy pojedeme vlakem R 830 Slezan v 15:35. Je zde také možnost, že
přistoupíte do vlaku až po cestě. Kdyby se cokoliv během cesty na setkání událo, například
by váš autobus měl zpoždění a sraz byste nestíhali, dejte nám vědět a zavolejte organizátorce,
které s Vámi pojede z Prahy Kateřině Rosické.

Stravování
Jídlo je zajištěno pro všechny účastníky pětkrát denně: začneme večeří v pátek po příchodu na
objekt. V neděli na oběd dostanou všichni bagetu s sebou na cestu domů. Pokud máte nějaká
stravovací omezení (vegetariánství, alergie. . . ), uveďte je do přihlášky.

Co s sebou
Rozhodně si s sebou vezměte karimatku a spacák. Dále si zabalte:
• pohodlné oblečení vhodné do jarního počasí,
• oblečení na vnitřní hry,
• přezůvky,
• hygienické potřeby,
• psací potřeby a sešit na přednášky,
• podepsané potvrzení o bezinfekčnosti
• podepsaný souhlas s fotografováním a zpracování osobních údajů.
Věci si rozhodně zabalte do batohu, nikoliv do kufru nebo tašky přes rameno!

Kontakt
Máte-li jakékoliv otázky, nebojte se kontaktovat hlavní organizátorky akce Julii Weisovou na
emailu julca@vyfuk.mff.cuni.cz nebo na čísle 776 187 797 či Evu Vochozkovou na emailu
eva@vyfuk.mff.cuni.cz nebo na čísle 731 234 431.

