ЛЕТЊА ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ,,ДИВЧИБАРЕ 2017’’
ОД 12. ДО 20. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ
ЗА СВРШЕНЕ УЧЕНИКЕ ОД 3. ДО 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Летња школа младих математичара је eдукативни камп намењен ученицима талентованим за
математику и онима који воле математику и сродне природне науке. За разлику од претходних година
школа ће овог лета трајати осам, уместо седам дана.
ОРГАНИЗАТОРИ:
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ, ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО
Програмски садржаји:
 тематска предавања из области математике (3 - 4 часа дневно),
 креативне радионице, такмичења у мисаоним и спортским играма,
 спортско - рекреативне активности,
 културно - забавне активности.
Школа се одржава у хотелу „Маљен'' на Дивчибарама,
које су познато туристичко место на планини Маљен.
Дивчибаре су налазе око 120 km југозападно од Београда.
Смештај је у трокреветним собама на бази пуног
пансиона. Свака соба има купатило. Објекат је покривен
телефонском и интернет везом (WIFI). Објекат поседује
одговарајуће услове за рад и рекреацију. На располагању
полазницима су спортски терени, затворени базен у хотелу
,,Балканија'', сала за стони тенис, учионице, а у непосредној
близини су трим и шетачке стазе. Са полазницима ће радити
и професионални рекреатори, а обезбеђена је и здравствена
заштита.
Цена летње школе изражена у поенима (вредност једног
поена једнака је динарској противвредности 1 евра на дан уплате по средњем курсу НБС) износи 190
поена, са роком плаћања до 05. 08. 2017. Плаћање је могуће обавити у ратама. Цена обухвата: смештај
и исхрану ученика на бази 8 пуних пансиона, организовање наставних и других активности,
материјале за рад, обележија школе као и билтен школе.
Уплате се врше преко текућег рачуна Подружнице математичара Ваљево: 160 – 39354 – 63.
Заинтересовани за учешће у раду школе треба да попуне пријаву и проследе је организаторима
што пре, јер је број места ограничен. Пријава се може преузети и послати поштом или проследити
електронски са сајта. Пријава се сматра пуноважном након уплате износа од 20% вредности цене
Летње школе.
Детаљније информације: телефоном 064/2096680 (Драган Стефановић) или путем е-maila:
dms.valjevo@gmail.com. Сајт Летње школе доступан је на адреси www.dms-valjevo.org/letnjaskola. Све
друге појединости и услови могу се сазнати на сајту школе, а летња школа је представљена и на
сајтовима Друштва математичара Србије www.dms.rs и Подружнице математичара Ваљево www.dmsvaljevo.org

