Májový splav Trojstenu
28. – 30. mája 2004 (piatok, sobota, nedeľa)
Milý priaznivec matematiky, fyziky a programovania,
korešpondečné semináre KMS, FKS a KSP (= Trojsten), ktoré si doteraz s veľkou obľubou riešil, Ťa srdečne pozývajú na tradičný májový splav. Splav je pokojný a nenáročný
výlet na loďkách, spojený s táborením pod stanom, opekaním, hraním na gitare – skrátka
pekná dovolenka. Cez deň sa budeme splavovať na ľodkách Malý Dunaj pod bezpečným dohľadom inštruktorov z Katedry telesnej výchovy FMFI UK, podvečer pristaneme
na brehu, rozložíme stany a utáboríme sa.
Začína sa v piatok ráno 28. mája v Bratislave vo Vrakuni pri Malom Dunaji. Končíme v nedeľu poobede 30. mája v Orechovej Potôni, odkiaľ nás autobus odvezie naspäť
do Bratislavy do lodenice FMFI UK. Účastnícky poplatok 600,- Sk sa platí na mieste.
Ak nie si z Bratislavy alebo okolia, môžme Ťa pred splavom v noci zo štvrtka na piatok
ubytovať v telocvični v Mlynskej Doline.
Na splav si treba zobrať najmä: plavky, obuv do vody (sandále, šľapky), spacák a
karimatku, veľké igelitové vrece na ruksak a špagát, pokiaľ možeš tak stan a tradičné
veci ako nožík, lyžicu a repelent. Varí si každý sám, prípadne po skupinkách. Vezmi si
dosť jedla, aby si nebol hladný. Variče a pitnú vodu v bandaskách zabezpečíme my.
Ak chceš ísť, pošli návratku najneskôr do 10. mája a my sa Ti včas pred splavom
ozveme s presnejšími inštrukciami. Kontakt na nás je: Dávid Pál, najlepšie mailom na
david@ksp.sk alebo telefón domov 02/63534411.
Návratka
Návratku posielajte najlepšie mailom na adresu david@ksp.sk (subject: splav), alebo
poštou na adresu KSP, KVI FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava.
Meno a priezvisko
E-mail
Adresa
Seminár
Tel. číslo
Na
2
2
2

splav chcem ísť
aj keby snežilo
ak ma pustia rodičia
ale iba nezáväzne

Plávať viem
2 som dobrý plavec
2 preplávam 100m
2 som slabší plavec,
ale k brehu sa dohrabem
Potrebujem ubytovanie na noc pred splavom
2 áno
2 nie

Na
2
2
2

kanojke jazdiť
viem, zvládam úlohu zadáka
trochu viem, už som háčikoval(a)
neviem

Stan
2 budem mať pre
osoby
2 môžem doniesť, ak ich bude málo
2 nebudem mať, žiadny zo susedov,
ani rodina do 5. kolena nemá

