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(Објављена је и скраћена верзија овог обавештења)

"Архимедесова"
ЗИМСКА ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА
"ТАРА 2014"
Математичко друштво "Архимедес" за време зимског школског распуста организује своју
зимску школу младих математичара - специфично "математичко зимовање" за љубитеље
математике (и рачунарства). "Архимедес" има вишегодишње искуство и реноме у организацији
зимских и летњих математичких школа (до сада: 80 летњих и 34 зимске школе са око 10.300
ученика).
У 2014. години радиће 35. "Архимедесова" зимска математичко-рачунарска школа
ТАРА – Митровац : 3 11. јануара 2014. године за ученике I  VIII раз. основне
школе.
Београдско дечје летовалиште и одмаралиште Митровац чини комплекс објеката у
планинском стилу на надм. висини 1080 м. Једна од најлепших висоравни Таре, 75 км од
Ужица, 34 км од Бајине Баште, 180 км од Београда. Снежне зиме. Ту је "Архимедес"
организовао велики број летњих и зимских школа, јер су услови веома добри. Смештај у
вишекреветним собама с етажним купатилима. Комплетни пансиони (са 3 оброка +
ужина), превоз аутобуси-ма на релацији Београд-Митровац и обратно. Стручнорекреативни програми из математике и рачунарства, културно-забавне активности
(вечерњи програми, ТВ сала, диско, стони тенис, шах и др.), планиране шетње, скијање
(ски-стазе са ски-лифтовима, обука скијања), санкање и друге активности, добра
здравствена заштита (амбуланта). Велики покривени базен, продавнице, ресторан.
учионице. Рачунаре (лаптопове) обезбеђује "Архимедес".
Школу организујемо преко Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Београда (ЦДЛ).

Наставу математике (2 часа дневно по разредима и 1 час радионице), рачунарства и
друге активности изводе одабрани наставници и инструктори у сарадњи са особљем
одмаралишта. Наше искуство на овом послу је 39 година!
У ову зимску школу могу ићи ученици који су здрави и примерног понашања, а воле
математику и из математике имају оцену 5 (а изузетно и јака 4).
За активности на снегу у оквиру Зимске школе свака васпитна група добиће известан
број ски-опреме (скије, ципеле за скијање, санке). Опрема и ски-лифт могу се користити и
уз плаћање минималне накнаде у самом летовалишту-опоравилишту. Ученици могу
понети и сопствену ски-опрему, уколико исту имају. Санке не носити. Обука скијања се не
плаћа.
Пријаве примамо почев од 21.10.2013. године, па до попуне резервисаних места (по
разредима). Број места је ограничен. Пријава се може извршити преко тел. (011) 3245-382
и (011)3245-383, телефакса (011) 3245-383, електронске поште (Еmail) или писмом на
адресу: "Архимедес", пошт. фах 88, 11103 Београд, а може се и лично донети у
"Архимедес", Београд, Дечанска бр. 6 - свакога дана до 20 часова.

У пријави се наводе следећи подаци: презиме и име ученика, име једног од
родитеља, разред и назив школе, кућна адреса (улица и број, место и пошта са
поштанским бројем), број кућног телефона, ЈМБГ (лични број) ученика и допунски подаци
(ако их имате).
Примљени ученици биће обавештени о свим осталим битним појединостима у вези са
зимском школом (полазак, повратак и сл.), при чему ће добити (ради попуњавања) и
одређене формуларе (здравствена листа, изјава). Без тих докумената ученик не може ићи
у "Архимедесову" зимску школу младих математичара (АЗШММ).
Цена комплетног аранжмана обухвата: трошкове организације зимске школе: пуни
пансиони (8), превоз на наведеним релацијама, здравствена заштита и друге услуге ЦДЛ,
трошкове реализације наставе (математика, рачунарство) и васпитно-рекреативних
актив-ности, део опреме и материјала, учлањење у "Архимедес", слике, билтен школе,
обавештења, порез (ПДВ) и др. Због могућих промена динарских цена, цена је исказана је
у бодовима.
Зависно од трошкова, начина и рокова плаћања, цена комплетног аранжмана
износи:
а) 210 бодова - ако се цео ознос уплати до 15.11.2013;
б) 220 бодова - у две једнаке рате с роковима 15.11. и 30.12.2013;
в) 230 бодова - у три једнаке рате с роковима 15.11, 30.12.2013. и 30.01.2014;
г) 240 бодова - у четири једнаке рате: 15.11, 30.12.2013, 30.01. и 28.02.2014;
д) 250 бодова - у пет рата: 15.11, 30.12.2013, 30.01, 28.02. и 30.03.2014. године.
Уплатилац сам бира варијанту (а, б, в, г, д) приликом прве уплате.
Плаћање је у динарима. Динарска цена бода једнака је вредности 1 ЕУРА у динарима
на дан уплате (по средњем курсу). Износ за уплату заокругљује се на десетице
динара.
Пре уплате треба обавезно проверити код "Архимедеса" (може и преко
телефона) колика је вредност бода, тј. који је износ динарске цене.
У случају закашњења уплате неког износа (рате) у односу на наведене рокове,
дуговани износ увећава се за 0,5% за сваки дан закашњења. Задржавамо право корекције
цене, уколико то учини ЦДЛ (не односи се на већ уплаћене рате).
Уплата одређене рате може се извршити и пре назначеног рока. Важно је да се прва
уплата изврши што пре, јер су средства неопходна да бисмо и ми извршили своје
обавезе.
Касније пријављени ученици (када је прошао рок за уплату неке рате) такође за
плаћање бирају варијанту која им одговара, с тим што одмах по пријављивању
(највише за 5 дана) треба да плате заостале рате, а остале рате у утврђеним
роковима.
У случају неоправданог отказивања до на 10 дана пре почетка школе наплатићемо 40
бодова, за отказе на мање од 10 дана пре почетка школе 80 бодова, а за недолазак у
АЗШММ (без отказивања) задржава се цео уплаћени износ.
Плаћање се може вршити на следеће начине:
( 1 ) на тек. рачун бр. 2051104724 или 17076644 (прималац: "Архимедес",
Београд),
с тим да се копија признанице-уплатнице обавезно одмах достави "Архимедесу" на
напред наведену адресу или преко телефакса (011) 3245-383;
( 2) готовински или чековима у "Архимедесу"- Београд, Дечанска бр. 6 (раније:
Моше Пијаде) бр. 6, сваког дана до 20 часова (где се добија рачун-признаница о уплати).
Износ за уплату заокругљује се на десетице динара (обавезно).
Приликом уплате обавезно треба назначити сврху уплате (АЗШММ, име ученика,
разред, која рата), а при плаћању преко текућег рачуна као "позив на број" навести: 035699.
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О евентуалним споровима решаваће надлежни суд у Београду. Уписом ученика у
АЗШММ сматра се да су родитељи прихватили све услове из овог конкурса-обавештења,
Препоручујемо школама, општинама, друштвеним и приватним фирмама,
удружењима и хуманитарним организацијама да у наше зимске школе пошаљу
истакнуте младе математичаре и да за њих сносе трошкове - у целини или делимично.
АЗШММ - велико зимско дружење младих математичара из свих наших крајева!
Прилика је изузетна и немојте је пропустити! Не оклевајте са пријављивањем!
Обавестите и своје другаре који до сада нису били у "Архимедесовим" школама. С
обзиром на садржај аранжмана (пуни пансиони, превоз, математичка и рачунарска
школа, рекреација, здравствена заштита, сигурност деце), цена је повољна.
За курсеве рачунарства ништа се додатно не плаћа.
Ми имамо вишегодишње искуство (39 година) и реноме у организовању зимских
и летњих школа.
"АРХИМЕДЕС" ВАМ ЖЕЛИ ПРИЈАТНУ ЗИМСКУ МАТЕМАТИЧКУ И ФИЗИЧКУ
РЕКРЕАЦИЈУ!
Руководилац АЗШММ:
Богољуб Маринковић, проф. (с.р.)

E-mail: arhimed1@eunet.rs
Internet: www.arhimedes.rs
www.mislisa.rs

"АРХИМЕДЕС"- ВЕЋ 40 ГОДИНА СА ВАМА И ЗА ВАС !
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