
Pozvánka
na

Jarní setkání Výfuku 2022
Kdy: 13. 5. – 15. 5. 2022

Kde: Brno

Cena: 500 Kč

Stejně jako minulé roky i letos Výfuk pořádá jarní setkání pro své řešitele. Pojeď s námi a zažij kopu
netradičních dobrodružství.

Pokud máš o jarní setkání zájem, vyplň elektronickou přihlášku v naší databázi
db.fykos.cz!

Co tě na setkání čeká?
Můžeš se těšit na další řešitele Výfuku, exkurzi, přednášky z matematiky a fyziky a spoustu zajímavých her.

Co si vzít s sebou?
Dostatek vhodného oblečení dovnitř i ven, spacák, karimatku, přezůvky, psací potřeby a dobrou náladu :)

Ubytování a stravování

Stravování je zajištěno pětkrát denně. První jídlo je
páteční večeře, poslední nedělní oběd. Pokud máš v tomto
ohledu nějaká omezení (například alergie), nezapomeň je
uvést v přihlášce. Uvedená zdravotní a stravovací
omezení nemají na přijetí na setkání vliv.

Kdy a kam mám přijet?
Sraz je v pátek v 17:00 na brněnském Hlavním nádraží.
Pokud jedeš přes Prahu a máš zájem, můžeš se připojit ke
svozu (napiš nám na níže uvedený e-mail a my ti pošleme
bližší informace).

V případě jakýchkoliv otázek se nám neboj napsat na vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
Aktuální informace k setkání nalezneš na stránkách http://vyfuk.mff.cuni.cz/akce/setkani

Těšíme se na tebe na setkání.

Za organizátory

Viktor
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