
POZVÁNKA
Milí kamarádi!

Jako každý rok i letos jsme pro vás nachystali

Podzimní setkání řešitelů Výfuku,
které se bude konat v Praze od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince 2018. A máte se
na co těšit! Čeká na vás nejen spousta her s ostatními řešiteli Výfuku, ale připravené jsou také
populární i odborné fyzikální přednášky, zajímavé experimenty a exkurze s překvapením.

Sraz účastníků bude v pátek 7. 12. k večeru na třech místech v Praze, a to na Hlavním nádraží,
na autobusovém nádraží Florenc a na autobusovém nádraží Na Knížecí v čase mezi 17:30 a 18:00.
Ubytováni budeme na Gymnáziu Nad Alejí,1 kde začne i program setkání. Předpokládaný konec
akce je v neděli v 13:00, organizátoři vás opět doprovodí na ÚAN Florenc, Na Knížecí, nebo na
Hlavní nádraží.

Účastnický poplatek je letos stanoven na 300 Kč, zbytek nákladů na ubytování a stravování
hradí MFF UK. Poplatek bude vybírán v pátek na objektu v hotovosti. Jízdenky na MHD po
Praze 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

1http://www.alej.cz/
2https://db.fykos.cz
3vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz

http://www.alej.cz/
https://db.fykos.cz
vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz


Sraz účastníků
Srazy se uskuteční v pátek 7. 12 mezi 17:30 a 18:00 na třech místech:
(1) Hala Hlavního nádraží u ČD centra (vystoupíte z vlaku, projdete do vestibulu, pak po

eskalátorech dolů a zahnete směrem pod ně). Zde na vás bude čekat organizátor v tričku
Výfuku a bude výrazně označen.

(2) Odbavovací hala autobusového nádraží Florenc (vystoupíte z autobusu a vejdete do
nové prosklené haly před vámi). I zde na vás počká organizátor rovněž v tričku Výfuku
a výrazně označen.

(3) Autobusová stanice Na Knížecí (vystoupíte z autobusu půjdete směrem ke vstupu do
metra). Tam bude rovněž čekat organizátor v tričku Výfuku.

Kdyby se cokoliv během cesty na setkání událo, například by váš autobus měl zpoždění a sraz
byste nestíhali, dejte nám vědět a zavolejte jedné z hlavních organizátorek Kateřině Rosické
nebo Pavle Trembulakové.

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 a občanský průkaz či pas, jehož číslo
jste uvedli v přihlášce. Dále si zabalte:

• pohodlné oblečení vhodné do podzimního 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 Kateřinu Rosickou
na emailu kackar@vyfuk.mff.cuni.cz nebo na čísle 722 192 408 či Pavlu Trembulakovou na
čísle 722 608 955.

kackar@vyfuk.mff.cuni.cz

	Sraz účastníků
	Stravování
	Co s sebou
	Kontakt

