Kockatý víkend 12
21. – 23. apríl 2017

Milá kamarátka, milý kamarát!
Dovoľujeme si Ťa pozvať na víkend plný zábavy, zážitkov, nových kamarátov a netradičných hier. Počas tejto
akcie s názvom Kockatý víkend sa dozvieš aj niečo nové z matematiky alebo fyziky. Zúčastniť sa môže
každý, kto navštevuje 5.–9. ročník ZŠ alebo prímu–kvartu na gymnáziu a zaujíma ho matematika alebo fyzika.
Tak neváhaj, príď a neboj sa zavolať aj svojich kamarátov!
Ako sa prihlásiť?
Do 31. 3. 2017 vyplň prihlášku na www.pikomat.sk/kockaty a uhraď účastnícky poplatok. Kapacita je
obmedzená, takže sa prihlás čo najskôr! Po uzavretí prihlasovania Ti e-mailom prídu bližšie informácie.
Kedy a kde?
21. – 23. apríl 2017
Ubytovňa Alibaba Lisková, neďaleko Ružomberka
Čo so sebou?
Určite sa Ti zíde športové oblečenie, nepremokavá obuv, prezuvky, hygienické potreby, šatka, baterka
a prípadne niečo na spríjemnenie pobytu (hudobný nástroj, kniha na večerné čítanie, spoločenská hra...).
Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za Kockatý víkend je 37 eur.
Poplatok uhraď do 31. 3. 2017 (termín prihlasovania) na účet P-MAT, n. o.:
IBAN: SK1411000000002629176328, SWIFT: TATRSKBX.
Pri platbe použi variabilný symbol, ktorý sa zobrazí hneď po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Ti príde
e-mailom.
V cene je zahrnutá strava 5-krát denne, pitný režim, ubytovanie a celodenný program. Lístky na vlak si každý
účastník zabezpečuje sám.
Kontakt
0907 632 290 – Lukáš Babula; alebo e-mail kockaty@p-mat.sk.
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V prípade individuálnej dopravy si, prosím, naplánujte príchod v piatok medzi 14:30–15:00 a odchod
v nedeľu medzi 13:30–14:00.
Z/do Bratislavy a Košíc bude organizovaná spoločná doprava len v prípade, že o ňu bude v danom smere
dostatočný záujem. Organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť pre nedostatok záujemcov.

