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Pozvánka na letné sústredenie
Milá riešiteľka, milý riešiteľ!
Vzhľadom na Tvoje výsledky dosiahnuté v letnej časti matematického korešpondenčného seminára SEZAM Ťa
pozývame na letné sústredenie pre najlepších riešiteľov. Bude sa konať v dňoch 30. júla až 8. augusta 2021
v penzióne Roháčan v Hutách na Orave (http://www.rohacan.sk/index.php/sk/)
Ak sa chceš sústredenia zúčastniť, pošli najneskôr v piatok 25. júna 2021 vyplnenú návratku na adresu
Hynek Bachratý, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Ulica Univerzitná 1, 010 26 Žilina
alebo ešte lepšie naskenovanú na adresu sustredenie@sezam.sk.
V súčasnosti je pre nás dôležité získať spoľahlivé elektronické kontakty na riešiteľov aj rodičov, pomocou
ktorých Vás budeme informovať o prípadných zmenách a úpravách pravidiel konania táborov. Tiež poprosíme
rodičov o podpis súhlasu so spracovaním osobných údajov potrebných pre organizáciu súťaže, o ktorý nás
požiadala nadácia Eset.
Mená účastníkov, ktorí poslali návratku, budeme priebežne uvádzať na www.sezam.sk v časti „fórum“, môžete si
skontrolovať, či tá vaša prišla. V prípade nezrovnalostí nás kontaktujte.
Kapacita sústredenia je 32 účastníkov. Pozvánku sme ale poslali všetkým, ktorí poslali viac sérií alebo získali
v niektorej z nich dobrý počet bodov. Prečítajte si preto pozorne ďalšie riadky.
Riešitelia, ktorí sa v poradí po 3. letnej sérii umiestnili na 1. až 32. mieste, majú po zaslaní záväznej návratky
účasť garantovanú a po zaslaní návratky počítame s ich účasťou.
Riešitelia od 33. miesta, ktorí pošlú záväznú návratku, budú po uzavretí prihlášok pozývaní do naplnenia
kapacity podľa poradia v súťaži. O pozvaní Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky podľa údajov
na návratke od 28.6.2021, prípadne po uvoľnení ďalšieho miesta.
Predpokladáme, že tak ako po minulé roky sa aj teraz podarí uspokojiť záujem všetkých prihlásených.
V prípade, ak nebude z rôznych dôvodov možná Tvoja účasť na sústredení, daj nám rýchlo vedieť a pozveme
ďalšieho účastníka v poradí. Ak nám návratku nepošleš, predpokladáme, že sa sústredenie nemôžeš zúčastniť.
Ak nám svoju neúčasť oznámiš aj e-mailom na sustredenie@sezam.sk, pomôžeš nám s organizáciou.
Zraz účastníkov bude v piatok 30. júla 2021 o 12:00 hod. na autobusovej stanici v Liptovskom Mikuláši
(vedľa železničnej stanice). Okrem individuálnej dopravy je smerom z Bratislavy a Žiliny možné prísť rýchlikom
R603 s príchodom do LM 11:56, smerom z Košíc R 606 s príchodom do LM o 12:02. Zo stanice pôjdeme
spoločným objednaným autobusom na Huty.
Návrat bude v nedeľu 8. augusta 2021 okolo 11:00 opäť na autobusovú stanicu v Liptovskom Mikuláši.
(Smerom do Bratislavy ide R606 o 12:03, do Košíc ide R603 o 11:58).
Je tiež možné prísť priamo na Huty dňa 30.7.2021 najneskôr do 12:30 a odísť odtiaľ 8.8.2021 medzi 9:30 až
10:00. O mieste príchodu nás informujte na návratke.
Pokiaľ budete mať záujem o niektorú formu spoločného cestovania, informujte nás tiež na návratke. Ak ju
nebudeme vedieť zabezpečiť, prepojíme záujemcov kontaktným e-mailom a umožníme dohodnúť si spoločné
cestovanie rodičom.
ČO ŤA NA SÚSTREDENÍ ČAKÁ:
Pripravený je pre Teba bohatý program plný rôznych zábavných hier vonku aj vnútri, športovania, výletov do
okolia, opekania pri ohni, spievania či hrania na gitare. Popri tom nezabudneme na zábavné a zaujímavé
matematické prednášky, semináre či súťaže v počítaní príkladov. To všetko spolu s novými či už známymi
kamarátmi. Určite sa máš na čo tešiť...

NA SÚSTREDENIE SI URČITE VEZMI:
 Preukaz poistenca
 Prezuvky, šatku, zošit a písacie potreby, fľašu
 Oblečenie a obuv do každého počasia, nezabudni si pokrývku hlavy aj náhradné oblečenie, zober si tiež
nepremokavú obuv. Sústredenie sa koná na severe pod hrebeňom Roháčov a aj v strede leta nemusí byť stále
teplo.
 Všetky potrebné hygienické pomôcky podľa v dobe konania sústredenia platných nariadení.
 Poplatok za sústredenie (platí sa na mieste)
Účastnícky poplatok za 10-dňové sústredenie je stanovený na 25€.
Väčšina nákladov sústredenia je hradená z grantu nadácie ESET. V cene sústredenia je zahrnuté ubytovanie
a strava účastníkov 5-krát denne od obeda 30.7. po raňajky 8.8., zdravotník, materiál potrebný na zabezpečenie
programu a cesta objednaným autobusom z L.Mikuláša na Huty a späť. Vedúci sústredenia pracujú ako
dobrovoľníci a sú im hradené len náklady na pobyt.
(Pokiaľ by bola výška účastníckeho poplatku pre Vás obmedzujúca, kontaktujte nás a nájdeme riešenie.)
ŠPECIÁLNE HYGIENICKÉ OPATRENIA
Vážení rodičia,
Podobne ako vy už viac ako rok podrobne a priebežne sledujeme hygienické opatrenia, špeciálne tie, týkajúce sa
detských pobytových akcií resp. táborov. Aktuálne sú tieto akcie za stanovených podmienok povolené.
Podrobnosti platné od 14.6.2021 je možné nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva ako „Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Jeho znenie
uvedieme na www.sezam.sk.
Aj keď naše sústredenie nespadá právne do kategórie zotavovacích pobytov, budeme tieto nariadenia dodržiavať.
Aktuálne sa pred nástupom na pobyt vyžaduje najviac 72 hodín starý PCR test, ktorý bude preplácaný štátom.
Ďalej je pred nástupom potrebná registrácia dieťaťa na stránke korona.gov.sk v sekcii tábory. Tak isto je
potrebné pri nástupe na pobyt odovzdať rodičmi podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. (Potvrdenie máte
priložené a bude na stiahnutie aj na našej stránke.)
Ďalšie zdravotné podmienky sa týkajú hlavne prevádzkovateľa penziónu Roháčan, s ktorým máme z minulého
roku dobré skúsenosti. Penzión ponúka nadštandardné vybavenie pre pobyt vrátane hygienických podmienok.
Bude treba samozrejme dodržiavať aj všeobecné podmienky v dobe sústredenia platné pre okres Liptovský
Mikuláš. Počas sústredenia sa budeme v súlade s nariadením zdržiavať len v mieste jeho konania a v prírode
a presúvať sa len vlastným objednaným autobusom.
Pripomíname rodičom aj povinnosť dodržať možno prísnejšie nariadenia pri návrate z dovolenky.
Všetci vedúci už absolvovali očkovanie alebo čakajú na svoj termín a počas sústredenia by už takto mali chrániť
seba aj svoje okolie. Vieme, že ide o citlivú tému, odporúčame ale podobne využiť aj možnosť očkovania
a ochrany detí už od 12 rokov. Okrem všeobecného zdravotného prínosu a bezpečnejšieho sústredenia tento krok
zjednoduší aj podmienky letného cestovania a pravdepodobne aj septembrového nástupu do škôl. Rozhodnutie je
samozrejme na Vás a o zaočkovaní dieťaťa nás prosím informujte pri nástupe na sústredenie.
Z hľadiska bezpečnosti dopravy je samozrejme možné priviezť deti priamo na Huty. Nakoľko sa ale budeme
medzi Liptovským Mikulášom a miestom sústredenia presúvať podľa nariadenia vlastným objednaným
autobusom, odporúčame v prípade individuálnej dopravy prísť na miesto stretnutia v Liptovskom Mikuláši.
Miesto je z väčšiny Slovenska lepšie dostupné, a deti začínajú nadväzovať kontakty už počas spoločnej cesty.
Všetky potrebné informácie, prípadné zmeny alebo úpravy Vám budeme priebežne zasielať prostredníctvom
kontaktných adries na návratke a budeme ich zverejňovať na stránke www.sezam.sk
V prípade akýchkoľvek otázok k organizácii a priebehu sústredenia je možné požiadať o ďalšie informácie na
čísle (+421)918 824 295 (Hynek Bachratý) alebo (+421)902 678 017 (Kristína Kovalčíková). Môžete nám aj
písať na adresu sustredenie@sezam.sk
Za organizátorov RNDr. Hynek Bachratý, PhD.

