
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 2016 
Γηα Δεκνηηθά 

Η Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία αλαθνίλωζε ηε δηνξγάλωζε ηνπ 26νπ Καινθαηξηλνύ 
Μαζεκαηηθνύ ρνιείνπ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη θέηνο γηα ΜΙΑ εβδνκάδα γηα 
καζεηέο ηνπ Δεκνηηθνύ. Από 1- 6 Ινπιίνπ 2016. 

Οη καζεηέο πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρή είλαη καζεηέο ηεο Ε΄ θαη η΄ ηάμεο 
Δεκνηηθνύ.  

Οη καζεηέο ηεο Ε΄ θαη η΄ Δεκνηηθνύ ζα δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν «ΡΟΔΟΝ» ζηνλ 
Αγξό θαη ηα καζήκαηα (ηξεηο πεξίνδνη ηελ εκέξα) ζα γίλνληαη ζην Απεήηεην Γπκλάζην 
Αγξνύ. 

ΠΡΟΟΧΗ ! Σο αηομικό δεληίο ηου μαθηηή ππέπει να ζηαλεί με θαξ ζηα γξαθεία 
ηεο ΚΤ.Μ.Ε. κέρξη ηηο 27 Μαΐνπ 2016 ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ 
δεηνύληαη. 

Πξνο Γνλείο Μαζεηώλ πνπ ζα εγθξηζνύλ γηα ζπκκεηνρή ζην 26ν Καινθαηξηλό 
Μαζεκαηηθό ρνιείν 

Καινύληαη όινη νη καζεηέο πνπ ζα εγθξηζνύλ λα απνδερηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη 
λα θξαηήζνπλ ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε βδνκάδα ηνπ 26νπ Καινθαηξηλνύ 
Μαζεκαηηθνύ ρνιείνπ πιεξώλνληαο €270.  Σν πνζό θαιύπηεη δηακνλή ζε δωκάηην 
κε άιινπο καζεηέο κε πιήξε δηαηξνθή θαη κεηαθνξά ζε νκαδηθά ιεωθνξεία από ηηο 
πόιεηο. 

Η πιεξωκή ζα πξέπεη λα γίλεη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2016, ζηνλ πην 
θάηω ινγαξηαζκό: 

Σξάπεδα Κύπξνπ:  0158 – 01 – 001812 Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Δειώζηε ζηε ηξάπεδα πιεξωκή €270 έλαληη ηξίηνπ δειώλνληαο ην 
όλνκα ηνπ καζεηή (όρη ην όλνκα ηνπ γνλέα) πιήξωο:  (επίζεην καζεηή) (όλνκα) 
(όλνκα παηέξα). 

Όζνη δελ πιεξώζνπλ κέρξη ηηο 17 Ινπλίνπ 2016, ην όλνκα ζα αθαηξείηαη από ηνλ 

θαηάινγν θαη ε ζέζε ζα δίδεηαη ζε επηιαρόληα/ρνύζα. Πνζό €70 από ηελ πιεξωκή 

δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπηωζε πνπ ν καζεηήο δελ εκθαληζηεί ζην Καινθαηξηλό 

Μαζεκαηηθό ρνιείν. 

*ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ: Θα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνλ Επαξρηαθό Δηαγωληζκό Μαζεκαηηθώλ 2015-16 γηα Ε΄ θαη η΄ ηάμε Δεκνηηθνύ 

θαη ζηνπο καζεηέο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηε 16ε Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα 

2015. (δειαδή ζηελ ΚΜΟ 2015 βξίζθνληαλ ζηε Δ΄ θαη Ε΄ ηάμε Δεκνηηθνύ) 

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

τασίνου 36 , Γραφ. 102, τρόβολος 2003, Λευκωσία  
 Σηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 

e-mail: cms@cms.org.cy 
www.cms.org.cy 

http://www.cms.org.cy/

