"АРХИМЕДЕСОВА" ЗИМСКА
ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА

"ТАРА 2017"
Митровац на Тари:
28.0105.02.2017. год.
(од I до VIII разреда ОШ)
ОРГАНИЗАТОР: `
МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО "АРХИМЕДЕС"- БЕОГРАД
у сарадњи са Центром дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда (ЦДЛ)

Пуни пансиони, превоз, базен, добра здравствена заштита (амбуланта) и друге погодности за учење, одмор и рекреацију.
Богат садржај математичко - рачунарског зимовања:
 одабране математичке теме (по разредима: 2 ч. дневно + 1 ч. радионице);
 математички конкурси, квизови и друга математичка разонода;
 рачунарство (рачунаре - лаптопове обезбеђује "Архимедес");
 шах и математика, шаховски турнир;
 скијање (ски-стазе и ски-лифтови), санкање, организоване шетње;
 културно-забавне и спортске активности.
Програме реализују екипе одабраних наставника и инструктора.

С обзиром на садржај, организацију и услове - цена комплетног
аранжмана је повољна и износи: 210250 бодова, зависно од начина и
рокова плаћања. Могуће је плаћање и у ратама (до 5 рата). Динарска
вредност бода обрачунава се по средњем курсу НБС за 1 еуро на дан
уплате. Износ за уплату се заокружује на десетице динара.
Уплате на тек. рачун 2051104724 или 17076644, у готову или
чековима. Копија уплатнице се доставља "Архимедесу".
МД "Архимедес" има 42-годишње искуство и висок реноме у овом
послу (86 летњих и 37 зимских школа са укупно 10.655 ученика). Ово је 38.
АЗШММ. Не пропустите изузетну прилику! Број места је ограничен.
ПРИЈАВЕ на: "АРХИМЕДЕС", пошт. фах 88, 11103 Београд, или
преко тел. (011) 3245-382 и 3245-383. Пријаве се могу и лично донети у
"Архимедес" Београд, Дечанска бр. 6 (свакодневно до 20 час.).
Објављен је и детаљан распис (конкурс) о овој зимској школи.
Београд, 20.10.2016.
Бр. 6085/2016-СК

МД "АРХИМЕДЕС"
БЕОГРАД

Изузетна математичко-рачунарска и физичка рекреација!
Окрените!

ЦЕНЕ И РОКОВИ ПЛАЋАЊА
Цена комплетног аранжмана (са наведеним садржајима) обухвата: трошкове организације зимске школе: 9 дана са 8 пуних пансиона (три оброка+ужина), превоз из Београда,
здравствена заштита (амбуланта) и разне друге услуге ЦДЛ, трошкове реализације
наставе (математика, рачунарство) и васпитно-рекреативних активности, део опреме и
материјала, учлањење у "Архимедес", фотографије, билтен школе, обавештења, порез
(ПДВ 20%) и друге трошкове школе.
Због могућих промена динарских цена на тржишту, цена аранжмана исказана је у бодовима (1 бод = 1 евро). Могуће је плаћање у ратама (највише пет рата).
Зависно од трошкова, начина и рокова плаћања, цена целог аранжмана износи:
а) 210 бодова - ако се цео износ уплати до 15.11.2016;
б) 220 бодова - у две једнаке рате с роковима 15.11. и 30.12.2016;
в) 230 бодова - у три једнаке рате с роковима 15.11, 30.12.2016. и 30.01.2017;
г) 240 бодова - у четири једнаке рате: 15.11, 30.12.2016, 30.01. и 28.02.2017;
д) 250 бодова - у пет рата: 15.11, 30.12.2016, 30.01, 28.02. и 30.03.2017. године.
Уплатилац сам бира варијанту (а, б, в, г, д) приликом прве уплате.
Плаћање је у динарима. Динарска вредност бода обрачунава се по средњем курсу
НБС за 1 евро на дан уплате. Износ за уплату заокругљује се на десетице динара.
Цене у бодовима се не мењају.
Пре уплате проверити код "Архимедеса" (може и преко телефона) колика је
вредност бода, тј. који је износ динарске цене (код уплате у динарима).
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, ако то учини ЦДЛ (не односи се на уплаћене рате).
Касније пријављени ученици (када је прошао рок за уплату неке рате) такође за
уплату 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.
Плаћање се може вршити на следеће начине:
(1) на текући рачун 205-11047-24 или 170-766-44 (прималац: "Архимедес", Београд), с
тим да се копија признанице-уплатнице одмах достави "Архимедесу" на напред
наведену адресу или преко телефакса (011) 3245-383;
(2) готовински или чековима у "Архимедесу"- Београд, Дечанска 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 и
разред, која рата), а при плаћању преко текућег рачуна на уплатници као "позив на број" у
правоугаоник доле десно уписати: 036085
АЗШММ је 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 врло повољна.
За курсеве рачунарства ништа се додатно не плаћа.
ЗИМСКИ СЕМИНАР (ШКОЛА) ЗА НАСТАВНИКЕ. У оквиру "Архимедесове" зимске
школе (за ученике) у исто време радиће и "Архимедесова" зимска школа (семинар) за
наставнике математике и учитеље из ОШ (који раде са даровитим ученицима,
припремају их за такмичења и сл.), с тим што ће присуствовати настави и другим активностима у АЗШММ, тако да је Зимска школа за ученике вежбаоница-практикум за учеснике
семинара. Услови повољни. Смештај у централном павиљону (собе са 2 или 3 кревета и
са купатилима). Цена комплетног аранжмана за наставнике (одрасле) је за 25% већа од
цене за ученике. Остали услови плаћања су исти. Број места је ограничен, јер су у АЗШ
за наставнике / учитеље такође укључени и наставници-предавачи у АЗШ за ученике.
"АРХИМЕДЕС" ВАМ ЖЕЛИ ПРИЈАТНУ ЗИМСКУ МАТЕМАТИЧКУ И ФИЗИЧКУ РЕКРЕАЦИЈУ!

E-mail: arhimed1@eunet.rs
Интернет: www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs
"АРХИМЕДЕС" – 43 ГОДИНЕ!
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