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Pozvánka a informácia o sústredeniach po
skončení letnej časti súťaže
Milá naša riešiteľka, milý náš riešiteľ, vážení rodičia!
Normálne by ste na tomto mieste našli pozvánku a presné údaje ku 3-dňovému letnému sústredeniu,
ktorým vrcholí každý ročník našej súťaže. Pretože súčasné obdobie je zložitejšie a nie jasne predvídateľné,
podobné budú aj nasledujúce informácie.
Trojdňové sústredenie máme stále naplánované a rezervované od piatku 29.mája do nedele
31.mája 2020 v hoteli Junior Piatrová (http://www.juniorpiatrova.sk) pri Vrútkach. Od piatkového do
nedeľného obeda je pripravený program s množstvom zaujímavej matematiky, napínavých hier, športových
súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. Žiaľ v tomto termíne zrejme spoločné detské akcie ešte nebudú
možné, preto ďalšie podrobnosti zatiaľ neuvádzame. (Pokiaľ by došlo k zázračnej zmene situácie, obratom
by sme Vás o organizácii a ďalších pokynoch informovali.)
Omnoho pravdepodobnejšie preto je, že v termíne od piatku 29.mája do nedele 31.mája 2020
zorganizujeme on-line letné sústredenie SEZAMKO. Od piatkového do nedeľného poludnia pripravíme
na internete viacero programov: matematické rozprávky a rozprávania, súťaže, hry, besedy s vedúcimi, ale
aj večerné čítanie a spievanie pri gitare. Nechajte sa prekvapiť čo vymyslíme, pre účasť bude stačiť
pripojenie, pre aktívnu účasť zapojený mikrofón a prípadne kamera. Na e-sústredení radi privítame všetkých
tohtoročných riešiteľov.
O osobné stretnutie s našimi riešiteľmi ale určite nechce nikto prísť. Máme preto pripravený
náhradný termín sústredenia od piatku 18. septembra do nedele 20. septembra v penzióne Roháčan na
Hutách (www.rohacan.sk). Sme optimisti a veríme, že v tomto termíne sústredenie v plánovanom rozsahu
a obsahu prebehne. O podrobnostiach Vás včas informujeme koncom prázdnin. Sústredenie bude ako
obvykle určené pre cca 32 riešiteľov. Pokiaľ by sme narazili na kapacitné obmedzenia (čo sa ale už dávno
nestalo), zohľadnili by sme poradie po práve skončenej letnej korešpondenčnej časti.
V priloženej návratke sa preto v prvom rade pýtame na Váš záujem o účasť na všetkých 3
uvedených možnostiach sústredenia. Ďalej je pre nás v súčasnosti v dôležité získať elektronické kontakty
na riešiteľov aj rodičov, pomocou ktorých Vás budeme ďalej informovať o dôležitých pokynoch.
Nakoniec poprosíme rodičov o podpis súhlasu so spracovaním osobných údajov potrebných pre organizáciu
súťaže, o ktorý nás požiadal náš sponzor nadácia Eset.
Z tohto dôvodu potrebujeme návratku aj v písomnej forme. Pošlite nám ju poštou na adresu Hynek
Bachratý, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Ulica Univerzitná 1, 010 26 Žilina
alebo najlepšie jej sken alebo fotografiu na adresu sustredenie@sezam.sk.
Pokiaľ to pre Vás nebude problém, poprosíme aj o vyplnenie stručného elektronického formulára
s podobnými údajmi, odkaz na neho nájdete na našej stránke www.sezam.sk. Tam vždy nájdete aj sumár
všetkých dôležitých informácií.
Na prípadné ďalšie otázky radi odpovieme na adrese sezam@sezam.sk , alebo na čísle 0915278897
(K. Bachratá) a 0918824295 (H. Bachratý).
Za organizátorov Katarína Bachratá a Hynek Bachratý

