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Milý Matesáku/ Milá Matesačko,

Milý Matesáku/ Milá Matesačko,

tímto bychom Tě chtěli pozvat na naše každoroční matematické
soustředění, které se kvůli pandemii nemohlo bohužel uskutečnit na konci
roku, jak tomu je zvykem. Oficiální náhradní termín soustředění je 13.-15.
9. 2021 jako vždy, na Baldě. Náplň těchto třech dní se s přesunem vůbec
nemění. Čeká na Tebe plno her, věcné odměny, zajímavé přednášky,
dobré jídlo, a hlavně společnost dalších zapálených matematiků a fyziků.
Jsme moc rádi, že můžeme tuto akci nakonec uspořádat a doufáme, že
přijmete naše pozvání a uvidíme se.
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Datum konání: 13.9. – 15.9.2021
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Sraz: v pondělí 13.9.2021 v 8:30 na dvoře budovy Gymnázia v Poličce
Návrat: ve středu 15.9.2021 okolo 12:00 před budovou Gymnázia
Stravování: Snídaně, obědy i večeře zajištěny Gymnáziem Polička.

S sebou pouze jídlo na cestu.
S sebou: Spací pytel, psací a hygienické potřeby, dobrou a funkční
kalkulačku, baterku, hrníček, oblečení do lesa i na sport,
náhradní obuv, pláštěnku, repelent, v případě zájmu hudební
nástroj, pravidelně užívané léky, kartičku pojištěnce
Potvrzení účasti: NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH – V KARTĚ BALDA
http://matesgympolicka.tode.cz/

Tato pozvánka slouží zároveň jako omluvenka do školy.
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Co se týče podmínek testování, budeme se řídit nařízeními vlády, která
v následujícím týdnu přijdou a o každé změně Vás budeme případně informovat.
V případě dotazů se ozývejte na tuto e-mailovou adresu mates@gympolicka.cz
či volejte na telefonní číslo +420739152916.
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