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Pozvánka na sústredenie po letnej časti seminára
Milá naša riešiteľka, milý náš riešiteľ, vážení rodičia!
Tak, ako vždy po skončení letnej korešpondenčnej časti, sa chceme spolu s Vami stretnúť
aj na sústredení na konci mája. Žiaľ, podobne ako vlani, za súčasných okolností nemôžeme
ponúknuť sústredenie v tomto termíne v prezenčnej forme. Penzión, v ktorom máme pobyt
rezervovaný, zatiaľ nemôže byť otvorený pre dlhodobé pobyty so stravovaním. A ministerstvo
školstva upozorňuje, že aj keď školy by sa mali postupne otvárať, nebudú tento školský rok ešte
povolené školy v prírode. Je preto veľmi pravdepodobné, že podobné obmedzenia by sa týkali aj
nášho sústredenia. Stále ale sledujeme situáciu, a opäť zvažujeme aj možnosť prezenčného
sústredenia v náhradnom, pravdepodobne jesennom termíne. Chceli by sme preto poznať váš
predbežný záujem. O ďalšom postupe budeme záujemcov včas informovať.
Naisto ale vieme, že letné sústredenie on-line formou prebehne v termíne 28. do 30.
mája 2021. Sústredenie nebude súvisle počas celých troch dní, program sa každý deň uskutoční
v rozsahu cca 4 hodín. Opäť sa stretneme pri zaujímavých a napínavých prednáškach, súťažiach,
rozprávaniach a hrách. Najlepšie je pochopiteľne absolvovať celé sústredenie a všetky jeho
programy, ak vám to ale rodinný program neumožní, budú sa dať vybrať aj jednotlivo.
Ak sa chceš sústredenia zúčastniť, pošli najneskôr v pondelok 10. mája 2021 vyplnenú
návratku na známu adresu Hynek Bachratý, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita,
Ulica Univerzitná 1, 010 26 Žilina. Návratku môžeš poslať aj elektronicky – odfoť ju a pošli na
adresu sustredenie@sezam.sk. Prijatie elektronickej návratky spätne potvrdíme. Zoznam
prihlásených uzavrieme podľa zaslaných návratiek v piatok 14.5.2021. Mená prihlásených pre
kontrolu uvedieme na stránke www.sezam.sk .
Na sústredení radi privítame každého riešiteľa. Počet účastníkov ale potrebujeme poznať
dostatočne skoro, aby sme vedeli čo najpresnejšie pripraviť program. Približne týždeň pred
sústredením zverejníme jeho predbežný program a časový harmonogram, aj s možnosťou prihlásiť
sa na jednotlivé aktivity. O všetkom vás budeme informovať aj pomocou kontaktnej mailovej
adresy z návratky.

Podrobnejšie informácie je možné získať aj na čísle 0918 824 295 (H.Bachratý)

Tešíme sa, aj keď na diaľku, na stretnutie s vami!
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