
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 2016 
Γηα Γσκλάζηα θαη Λύθεηα 

Η Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία αλαθνίλωζε ηε δηνξγάλωζε ηνπ 26νπ Καινθαηξηλνύ 
Μαζεκαηηθνύ ρνιείνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη θέηνο ζε δύν θάζεηο. Από 6-11 
Ινπιίνπ θαη από 11-16 Ινπιίνπ 2016. 

Οη καζεηέο πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρή είλαη από Α΄ Σάμε Γπκλαζίνπ έωο Α΄ Λπθείνπ. 

Οη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ έωο Α΄ Λπθείνπ ζα δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν 
«ΡΟΔΟΝ» ζηνλ Αγξό θαη ηα καζήκαηα (ηξεηο πεξίνδνη ηελ εκέξα) ζα γίλνληαη ζην 
Απεήηεην Γπκλάζην Αγξνύ. 

ΠΡΟΟΧΗ ! Σο αηομικό δεληίο ποσ επιζσνάπηεηαι και ηο ομαδικό ένησπο 
ζσμμεηοτής πρέπει να ζηαλούν από ηο ζτολείο ηοσ μαθηηή ζηα γραθεία ηες 
ΚΤ.Μ.Δ. κέτρη ηης 27 Μαΐοσ 2016 ζσκπιερώλοληας ηα ζηοητεία ποσ δεηούληαη. 

Προς Γολείς Μαζεηώλ ποσ ζα εγθρηζούλ γηα ζσκκεηοτή ζηο 26ο Καιοθαηρηλό 
Μαζεκαηηθό τοιείο 

Καινύληαη όινη νη καζεηέο πνπ ζα εγθξηζνύλ λα απνδερηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη 
λα θξαηήζνπλ ηε ζέζε ζηε ζσγθεθρηκέλε βδοκάδα ηνπ 26νπ Καινθαηξηλνύ 
Μαζεκαηηθνύ ρνιείνπ πιεξώλνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη 
ζηα 270 εσρώ.  Σν πνζό θαιύπηεη δηακνλή ζε δωκάηην κε άιινπο καζεηέο κε πιήξε 
δηαηξνθή θαη κεηαθνξά ζε νκαδηθά ιεωθνξεία από ηηο πόιεηο. 

Η πιεξωκή πξέπεη λα γίλεη κέρξη ηελ Παραζθεσή 17 Ιοσλίοσ 2016, ζηνλ πην θάηω 
ινγαξηαζκό: 

Σράπεδα Κύπροσ:  0158 – 01 – 001812 Κσπρηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηρεία 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Δειώζηε ζηε ηξάπεδα πιεξωκή €270 έλαληη ηρίηοσ δειώλνληαο ηο 
όλοκα ηοσ 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 ΗΜΔΙΩΗ: Όζνη καζεηέο επηιεγνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 26ν 

Καινθαηξηλό Μαζεκαηηθό ρνιείν, ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ θαη 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΒΑΘΜΩΝ από ην ζρνιείν, θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζηα ιεωθνξεία 

γηα αλαρώξεζε πξνο ηνλ Αγξό.  

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
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