Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská Univerzita, JSMF Žilina

Milý kamarát, milá kamarátka, milý riešiteľ, milá riešiteľka !
Vzhľadom na Tvoje veľké pracovné nasadenie a pekné výsledky dosiahnuté
v zimnej časti našej súťaže Ťa pozývame na

STRETNUTIE ÚSPEŠNÝCH RIEŠITEĽOV KOREŠPONDENČNÉHO SEMINÁRA

SEZAMKO
Stretnutie sa uskutoční 7. decembra 2019 v budove
Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity
Prísť môžeš medzi 9:00 a 10:00. V čase od 10:00 do 15:00 nás čaká bohatý
program:






Hľadanie pokladu v Labyrinte
Matematické rozprávky a príbehy
Športové súperenie: Krétska kolkáreň, Strihačky, Laokón
Súboje s Ariadnou, Tézeom a Minotaurom v matematických hrách
 Okrem toho: privítanie na začiatku, prestávka na jedlo po športe, beseda
s rodičmi, keby mali záujem a rozlúčenie na konci
Čaká Ťa zábava a súťaže, ku ktorým budeš potrebovať šikovnosť aj rozcvičenú hlavu.
Zíde sa Ti, ak si donesieš pero a papier na písanie, primerané oblečenie a nepremokavú obuv
na prechádzku do lesoparku (budeme sa trochu guľovať a trochu behať!) aj prezuvky na pobyt
vnútri.
Dones si prosím aj vlastné zásoby jedla a pitia (aby Ti vystačili zhruba na pol hodinové jedenie
a pitie od 13:30 do 14:00).
Stretneš a zoznámiš sa s ostatnými riešiteľmi, ale aj s organizátormi a opravovateľmi SEZAMKa.
Preto, ak máš nejaké otázky alebo pripomienky k tomu, ako sme opravili Tvoje úlohy, môžeš si
ich zobrať so sebou a porozprávať sa s opravovateľmi na mieste.

Prosíme Ťa, aby si nám do 5.12.2019 oznámil(a), či sa stretnutia zúčastníš emailom na adresu sezam@sezam.sk, v súrnych prípadoch sa dá použiť telefónne
číslo 0915 278 897 (Katarína Bachratá).
NA STRETNUTIE V SOBOTU SA TEŠIA AJ ORGANIZÁTORI
Ivka, Iva, Denisa, Anežka, Ondro, Nina, Michal, Kika, Stanka, Kačka, Hynek
PRE LEPŠIU ORIENTÁCIU V ŽILINE:
Budova Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity je blízko zastávky Fatranská, v časti
Žiliny nazvanej Veľký Diel, neďaleko sídliska Vlčince.
Zo železničnej stanice ide na Fatranskú napríklad trolejbus číslo 14, alebo trolejbus číslo 4, ale
tomu to trvá dlhšie.
V prípade cesty autom je relatívne blízkym orientačným bodom hypermarket Kaufland, alebo si to
môžete pozrieť na https://www.fri.uniza.sk/stranka/autom.
Vchádzajte na prízemí priamo do jedálne.

