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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018
Για Δημοτικά και Α΄ Γυμνασίου
Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 28ου Καλοκαιρινού
Μαθηματικού Σχολείου, το οποίο θα λειτουργήσει φέτος για ΜΙΑ εβδομάδα για
μαθητές του Δημοτικού, από 1- 6 Ιουλίου 2018. Στην ίδια βδομάδα θα μπορούν να
συμμετάσχουν και μαθητές Α΄ Γυμνασίου.
Οι μαθητές που δικαιούνται συμμετοχή είναι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης
Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου.
Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου θα διαμένουν στο ξενοδοχείο
«ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό και τα μαθήματα (τρεις περίοδοι την ημέρα) θα γίνονται στο
Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού και στο ξενοδοχείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το ατομικό δελτίο του μαθητή πρέπει να σταλεί με φαξ στα γραφεία
της ΚΥ.Μ.Ε. μέχρι τις 4 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας τα στοιχεία που
ζητούνται.
Προς Γονείς Μαθητών που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο 28ο Καλοκαιρινό
Μαθηματικό Σχολείο
Καλούνται όλοι οι μαθητές που θα εγκριθούν να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους και
να κρατήσουν θέση στη συγκεκριμένη βδομάδα του 28ου Καλοκαιρινού
Μαθηματικού Σχολείου πληρώνοντας €290 για κράτηση της θέσης. Το ποσό
καλύπτει διαμονή σε δωμάτιο με άλλους μαθητές με πλήρη διατροφή και μεταφορά
σε ομαδικά λεωφορεία από τις πόλεις.
Η πληρωμή πρέπει να γίνει ως εξής:



Εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα έγκρισης του μαθητή ή της
μαθήτριας, προκαταβολή €90 ή αν επιθυμείτε ολόκληρο το ποσόν των
€290 για κράτηση θέσης στο σχολείο.
Μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, το υπόλοιπο ποσόν των €200.

στον πιο κάτω λογαριασμό:
Τράπεζα Κύπρου: 0158 – 01 – 001812 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δηλώστε στη τράπεζα πληρωμή €90, €290 ή σε δεύτερο στάδιο το
υπόλοιπο €200 έναντι τρίτου δηλώνοντας το όνομα του μαθητή (όχι το όνομα του
γονέα) πλήρως: (επίθετο μαθητή) (όνομα) (όνομα πατέρα).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ και επιστροφή της προκαταβολής €90 μέχρι τη Δευτέρα 4
Ιουνίου 2018. Μετά την ημερομηνία αυτή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τις 4 Ιουνίου 2018, το όνομα θα αφαιρείται από τον
κατάλογο και η θέση θα δίδεται σε επιλαχόντα/χούσα. Ποσό €90 από την πληρωμή
δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανιστεί στο Καλοκαιρινό
Μαθηματικό Σχολείο.
*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα δοθεί προτεραιότητα στους μαθητές που συμμετείχαν
στον Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών 2017-18 για Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού
και στους μαθητές που διακρίθηκαν στη 18η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα
2017. (δηλαδή στην ΚΜΟ 2017 βρίσκονταν στη Δ΄ και Ε΄ τάξη Δημοτικού)
** Όσοι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου επιλεγούν να συμμετάσχουν στο 28ο Καλοκαιρινό
Μαθηματικό Σχολείο, θα πρέπει να παρουσιάσουν ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΩΝ από το σχολείο τους, κατά την προσέλευση τους στα λεωφορεία για
αναχώρηση προς τον Αγρό.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

