Summer Mathematics Camp / Letní matematické soustředění
Dolní Morava, 11. - 15. 6. 2018
Instrukce k pobytu:
1. Autobus na Dolní Moravu bude odjíždět z areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava z parkoviště před budovou Nové FEI v 9:30 (https://mapy.cz/s/2Ifyq). Prosíme, abyste
dorazili včas. V případě problémů, je mé telefonní číslo +420 608 447 450. Pokud byste dorazili
dříve, můžete si dát čaj nebo kávu v zasedací místnosti naší katedry EA553 v pátém patře
budovy Nové FEI.
2. Program soustředění je v příloze i na webové stránce http://math4u.vsb.cz/letnimatematicke-soustredeni-0
3. Ubytováni budeme v penzionu Terezka (https://www.dolnimorava.cz/penzion-terezka,
https://www.dolnimorava.cz/pl/pensjonat-terezka). Všechny pokoje mají vlastní sociální
zařízení (ručníky jsou samozřejmě k dispozici). Pokoje jsou dále vybaveny kuchyňkou
s ledničkou, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.
4. U penzionu je k dispozici víceúčelové hřiště na míčové sporty a stůl na stolní tenis, nedaleko
penzionu je Disc Golf Park, dále bazén, sauna a vířivka.
5. Stravování i pitný režim je plně zajištěn. Pokud má někdo ze studentů nějaké omezení v jídle,
tak mi to, prosím, sdělte.
6. K přednáškám Math in music + game / Matematika v hudbě + soutěž a What is possible to do
with GeoGebra 3D? / Co všechno umí 3D GeoGebra? jsou vhodné notebooky. Prosím o sdělení,
kolik vašich studentů bude mít notebooky. Odkaz Math in music + game / Matematika v hudbě
+ soutěž vede na odkazy k softwaru, který je vhodné mít v notebooku nainstalovaný.
7. Ve středu půjdeme na výlet na Králický Sněžník. Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení.
Pokud by se někdo ze studentů nemohl výletu účastnit, dejte nám, prosím, vědět.
8. Ve čtvrtek plánujeme návštěvu Stezky v oblacích (https://www.dolnimorava.cz/stezka-voblacich, https://www.dolnimorava.cz/pl/sciezka-w-oblokach). Vstupné je placeno z rozpočtu
projektu. Součástí Stezky v oblacích je i tobogán. Pro zájemce o jízdu tobogánem zajistíme
vstupenky (hrazené z rozpočtu projektu). Napište nám, prosím, kolik vašich studentů chce jet
tobogánem.
9. Ve čtvrtek půjdeme se zájemci na bobovou dráhu (vstupné je placeno z rozpočtu projektu).
Napište nám, prosím, kolik vašich studentů chce jít na bobovou dráhu.

Instrukcje na pobyt:
1. Autobus w Dolní Morava odjedzie z terenu VŠB - Politechniki w Ostrawie z parkingu przed
nowym budynkiem FEI (Nová FEI) o godzinie 9:30 (https://mapy.cz/s/2Ifyq). Proszę przybyć na
czas. W razie problemów mój numer telefonu to +420 608 447 450. Jeśli panstwo przyjedzie
wcześniej, możesz wypić herbatę lub kawę w sali konferencyjnej naszego EA553 na piątym
piętrze nowego budynku FEI (Nová FEI).
2. Program Obóz matematyczny jest przymocowany oraz na stronie internetowej
http://math4u.vsb.cz/letni-matematicke-soustredeni-0
3. Będziemy zakwaterowani w pensjonacie Terezka (https://www.dolnimorava.cz/penzionterezka, https://www.dolnimorava.cz/pl/pensjonat-terezka). Wszystkie pokoje mają własną
łazienkę (ręczniki są oczywiście dostępne). Pokoje wyposażone są również w aneks kuchenny
z lodówką, kuchenką mikrofalową i czajnikiem elektrycznym.
4. W pensjonacie znajduje się wielofunkcyjny plac zabaw dla piłki nożnej, siatkówki i tenisa
stołowego, w pobliżu Disc Golf Park, basenu, sauny i jacuzzi.
5. Catering i picie są w pełni zabezpieczone. Jeśli któryś z uczniów ma jakiekolwiek ograniczenia
dotyczące jedzenia, proszę dać mi znać.
6. Do wykładów Math in music + game / Matematika v hudbě + soutěž i What is possible to do
with GeoGebra 3D? / Co všechno umí 3D GeoGebra? potrzebne są laptopy. Proszę, dać mi
znać, ilu uczniów będą mieć laptopy. Link Math in music + game / Matematika v hudbě + soutěž
prowadzi do linków do oprogramowania, którego potrzebujemy.
7. W środę wybieramy się na wycieczkę na Kralicki Śnieżnik. Zalecamy odpowiednie buty i odzież.
Jeśli któryś z uczniów nie mógł wziąć udziału w wycieczce, proszę, dać mi znać.
8. W czwartek planujemy odwiedzić Ścieżka w Obłokach (https://www.dolnimorava.cz/stezka-voblacich, https://www.dolnimorava.cz/pl/sciezka-w-oblokach). Opłata za wstęp pobierana
jest z budżetu projektu. Część Ścieżka w Obłokach to stumetrowej zjeżdżalni z okienkami i
kilkoma pochyłymi zakrętami. Dla tych, którzy chcą jeździć na zjeżdżalni, zapewniamy bilety
(opłacone z budżetu projektu). Proszę, dać mi znać, ilu uczniów chce skorzystać ze zjeżdżalni.
9. W czwartek pojedziemy z bobslejem (wstęp jest opłacany z budżetu projektu). Proszę, dać mi
znać, ilu uczniów chce jechać na tor bobslejowy.

