
POZVÁNKA NA 
MATEMATICKÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ 

 
Milý Matesáku/ Milá Matesačko, 
 zasíláme ti informace k Matematickému soustředění. 
     A co že to „Matematické soustředění“ vlastně je? Jedná se 
o třídenní matematický seminář, kde se můžeš dozvědět něco 
nového z oblasti matematiky, ale hlavně poznat ostatní řešitele, 
najít si nové přátele a užít si spoustu zábavy. Ubytování je 
zajištěno v dřevěných chatkách s patrovými postelemi 
(a matracemi) v letním táboře Balda. Celé soustředění je plně 
hrazeno Gymnáziem Polička a nebude Tě tudíž nic stát. 
 

Datum konání: 30.5. – 1.6.2022 
 
Sraz: v pondělí 30.5. v 8:00 na dvoře budovy Gymnázia v Poličce 
Návrat: ve středu 1.6. okolo 12:00 před budovu 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  
 

Tato pozvánka slouží zároveň jako 
omluvenka do školy. 

 
Těšíme se na tebe! S pozdravem:  
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