POZVÁNKA
Milí kamarádi!
Jaro už klepe na dveře a s ním i každoroční

Jarní setkání řešitelů Výfuku,
které se letos koná od pátku 17. dubna do neděle 19. dubna 2020 v Ostravě. A na co můžete
těšit? Čeká vás program nabitý hrami, zajímavými populárními a odbornými přednáškami,
poutavými experimenty i exkurzemi na místa, kam jen tak nezavítáte.
Sraz účastníků bude v pátek 17. 4. na nádraží Ostrava-Svinov v čase mezi 17:00 a 18:00. Využít
můžete také hromadného přesunu s doprovodem z pražského a brněnského Hlavního nádraží.
Ubytováni budeme v Havířově na gymnáziu Komenského,1 kde zahájíme i program setkání.
Předpokládaný konec akce je v neděli okolo 12:30 v Havířově. Organizátoři vás po skončení
doprovodí zpět do Ostravy-Svinova (okolo 13:34), do Prahy (na Hlavní nádraží okolo 16:07)
nebo do Brna (na Hlavní nádraží okolo 15:59).
Účastnický poplatek letos činí 400 Kč, ostatní náklady na ubytování a stravu hradí MFF UK.
Cestu společným spojem si účastníci hradí sami. Poplatek budeme vybírat v hotovosti v pátek
na objektu. Jízdenky na dopravu na místo a během akce si kupovat nemusíte, zajistíme je my.
Máte o setkání zájem a ještě jste se nepřihlásili? Učiňte tak co nejdříve, počet míst je omezený!
Registrační formulář najdete ve webovém pultíku (tam, kam nahráváte svá řešení)2 . Pokud
posíláte svá řešení poštou a nevíte, jak se dostat do pultíku, neváhejte nám napsat email.3
Těšíme se na vás!
Organizátoři
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http://gkh.cz/
https://db.fykos.cz
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vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
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Sraz účastníků
Sraz se uskuteční v pátek 17. 4. na nádraží Ostrava-Svinov mezi 17:00 a 18:00. Bude na vás zde
čekat organizátor ve výfučím tričku.
Na místo srazu můžete jet i hromadným svozem, cestu si však hradíte sami, ač jízdenku
zajistíme my. Mějte tedy peníze připravené. Nezapomeňte do přihlášky uvést, že chcete využít
hromadný svoz, ať víme, kolik jízdenek máme koupit. Jedete-li svozem, dostavte se na následující
místa:
• Brno Hlavní nádraží ve 14:40 vede Martina Daňková4 (vlak v 15:02 RJ).
Martina bude v tričku Výfuku a bude čekat v hale Hlavního nádraží u schodů.
• Praha Hlavní nádraží v 14:30 vede Soňa Husáková5 (vlak v 14:50 RJ)
u ČD centra (vystoupíte z vlaku, projdete do vestibulu, pak po eskalátorech dolů a zahnete
směrem pod ně). Soňa bude taktéž v tričku Výfuku a bude výrazně označena.
Kdyby se během cesty na sraz či svoz cokoliv událo, například by váš autobus měl zpoždění
a sraz nebo svoz byste nestíhali, dejte nám vědět a zavolejte jednomu z organizátorů Martině
Daňkové, Soně Husákové, nebo Robertu Gemrotovi.

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:
• karimatku a spacák (jsou opravdu důležité),
• 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 zpracováním osobních údajů.
Věci si rozhodně zabalte do batohu, nikoliv do kufru nebo tašky přes rameno!

Kontakt
Máte-li jakékoliv otázky, nebojte se kontaktovat hlavního organizátora akce Roberta Gemrota
na emailu robert.gemrot@centrum.cz nebo na čísle +420 705 216 492.
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Martina tel. +420 737 844 158
Soňa tel. +420 737 728 365

