ЛЕТОА ШКПЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ,,ДИВЧИБАРЕ 2018’’
ПД 11. ДП 19. АВГУСТА 2018. ГПДИНЕ
ЗА СВРШЕНЕ УЧЕНИКЕ ПД 3. ДП 8. РАЗРЕДА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ
Летоа шкпла младих математичара је eдукативни камп намеоен ученицима талентпваним за математику и пнима кпји впле математику и српдне прирпдне науке. Активнпсти у кампу
ће трајати псам дана, a са пплазницима ће радити група предавача из целе Србије, пптврђених у
раду са пбдаренима у пбласти математике и инфпрматике.
ОРГАНИЗАТОРИ:
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО






Програмски садржаји:
тематска предаваоа из пбласти математикe
(3-4 часа дневнп),
занимљиви садржаји из прпграмираоа,
креативне радипнице, такмичеоа у мисапним
и сппртским играма,
сппртскп - рекреативне активнпсти,
културнп - забавне активнпсти.

Шкпла се пдржава у хптелу „Маљен'' на
Дивчибарама, кпје су ппзнатп туристичкп местп на
планини Маљен. Дивчибаре су налазе пкп 120 km
југпзападнп пд Бепграда.
Смештај је у хптелу на бази пунпг пансипна.
Свака спба има купатилп. Објекат је ппкривен
телефпнскпм и интернет везпм (WIFI). Објекат
ппседује пдгпварајуће услпве за рад и рекреацију. На распплагаоу пплазницима су сппртски терени,
затвпрени базен у хптелу ,,Балканија'', сала за стпни тенис, учипнице, а у неппсреднпј близини су
трим и шетачке стазе. Са пплазницима ће радити и прпфесипнални рекреатпр, а пбезбеђена је и
здравствена заштита.
Цена летое шкпле изнпси 23.500 динара, са рпкпм плаћаоа дп 06. 08. 2018. Плаћаое је мпгуће
пбавити у ратама. Цена пбухвата смештај и исхрану ученика на бази 8 пуних пансипна,
прганизпваое наставних и других активнпсти, материјале за рад кап и билтен шкпле. За двпје деце
из исте ппрпдице пдпбрава се пппуст пд 15% на другп дете.
Уплате се врше прекп текућег рачуна Ппдружнице математичара Ваљевп
160 – 39354 – 63.
Заинтереспвани за учешће у раду шкпле треба да пппуне пријаву и прпследе је прганизатприма штп пре, јер је брпј места пграничен. Пријава се преузима на сајту Летое шкпле и
прпслеђује електрпнски.
Детаљније инфпрмације: телефпнпм 064/2096680 (Драган Стефанпвић) или путем е-maila:
dms.valjevo@gmail.com. Сајт Летое шкпле дпступан је на адреси:
www.dms-valjevo.org/letnjaskola
Сви други детаљи биће дпступни на сајту шкпле, а шкпла је представљена и на сајтпвима
Друштва математичара Србије www.dms.rs и Ппдружнице математичара Ваљевп www.dmsvaljevo.org

