pozýva všetkých so záujmom
o matematiku a fyziku na

Letný tábor Pikomatu a Pikofyzu

2980,- Sk

Kežmarské Žľaby
13. 8. -20. 8. 2005
Vek účastníkov: 1. až 3. ročník SŠ, resp. kvinta až septima OG
v prípade ak ešte nerobili praktikantov v P-mate
ČO OD NÁS MÔŽEŠ OČAKÁVAŤ:
Skvelých ľudí, nových priateľov, ktorí majú podobné záujmy ako Ty. Úžasných vedúcich, ktorí sa Ti budú venovať
celý deň. Fantastické hry, súťaže a množstvo príležitostí na objavovanie tajomstiev sveta matematiky a fyziky. Budú sa s nami diať aj podivné veci, ktorým zo začiatku zrejme nebudeme rozumieť, ale časom sa snáď podarí spoločnými silami odhaliť tajomstva nášho bytia či nebytia ...

Cena: 2980 Sk v cene je zahrnuté ubytovanie, strava 5 x denne, pitný režim, program.
V cene nie je zahrnutá doprava.
Doprava: Ponúkame možnosť spoločnej dopravy vlakom zo smeru Bratislava a v prípade
dostatočného záujmu aj zo smeru Košice.
Rezervácie sú možné telefonicky, alebo e-mailom na dobu max. 14 dní.
Spôsob prihlásenia sa: Po vyplnení záväznej prihlášky ju pošli na uvedenú adresu. Po obdržaní prihlášky Ti zašleme potvrdenie o účasti spolu so šekmi na zaplatenie zálohy aj celého poplatku. Asi mesiac pred odchodom na tábor
Ti pošleme informácie o spoločnej doprave spolu s prihláškou na dopravu.
Termín platby: Po obdržaní potvrdenia účasti, najneskôr do 30.6.2005.
Platba na splátky: ak chceš využiť možnosť zaplatiť tábor na splátky, zvoľ si výšku mesačnej splátky (minimálne
však 500 Sk). Spolu s potvrdením o účasti obdržíš aj rozpis jednotlivých splátok, ako aj výšku doplatku.
Informácie: 02 / 444 55 828, http://www.p-mat.sk, e-mail: p-mat@p-mat.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška
Prihlasujem svojho syna/dcéru do letného tábora PIKOMATu a PIKOFYZu
13. 8. - 20. 8. 2005 v Kežmarských Žľaboch v cene 2980,- Sk
Údaje účastníka

Meno a priezvisko: ......................................................…………............... Dátum narodenia: ...…..........................
Adresa:……………………………………….......................…………………………PSČ: ............…...………….
Tel./mobil: ................................................………..........
E-mail: ...................………...................................
Škola: ………………………………………………………………………….Trieda:…….................…………....
Voľnočasové aktivity, záujmy (krúžky, kluby, kurzy, semináre a pod.): ..........................…………………………
Zvláštnosti účastníka (alergie, lieky, diéty a iné): .............................................……….................…………..........
Kontakt na rodičov

Meno a priezvisko: ...........................................................................................................
Tel.: ............................................................... Mobil: ...................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
Potvrdenie o účasti a ďalšiu korešpondenciu posielať e-mailom – poštou.* * nehodiace sa škrtnite
Uplatňujem zľavu na základe priloženej poukážky vo výške .................. Sk
Využijem možnosť úhrady na splátky, výška mesačnej splátky.............. .Sk (min.500 Sk)
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme P-MATu.

V .................................. dňa: .........................

......................................
podpis účastníka

Vyplnenú prihlášku pošli na adresu

P-MAT, n.o., P.O.BOX 2, 814 99 Bratislava 1
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..............................
podpis rodiča

pozýva všetkých so záujmom
o matematiku a fyziku na

Letný tábor Pikomatu a Pikofyzu

3750,- Sk

Trenčianske Jastrabie
27. 7. - 6. 8. 2005
Vek účastníkov: piaty až deviaty ročník ZŠ, resp. prima až kvarta OG
ČO OD NÁS MÔŽEŠ OČAKÁVAŤ: okrem zaujímavej matiky a fyziky zažiješ aj kopec dobrodružstiev.
Počas tohtoročného tábora budeme cestovať vesmírom...
...“ Tu WXDR 2658 - 8595, máme to. Testy 01, 02 dopadli dobre: Kvalita vzduchu vyhovujúca, podmienky na
prežitie splnené. Zasielame sondu po vzorky na podrobnejšiu analýzu. Kontaktujte centrálu. Koniec."
Je krásna. Myslíš, že bude vhodná na osídlenie? Je to už 17 planéta, ktorú sme skúsili. Uff, kiežby naša snaha
nebola márna. Čím skôr sa nám to podarí, tým lepšie. Vesmírne krysy sa čochvíľa zotavia z porážky a ich ďalší
úder môže byť nebezpečnejší ako tie doteraz. Už ide o veľa. ...

Cena: 3750,- Sk, v cene je zahrnuté ubytovanie, strava 5 x denne, pitný režim,
program. V cene nie je zahrnutá doprava.
Doprava: Ponúkame možnosť spoločnej dopravy vlakom zo smeru Bratislava a v prípade
dostatočného záujmu aj zo smeru Košice.
Rezervácie sú možné telefonicky, alebo e-mailom na dobu max. 14 dní.
Spôsob prihlásenia sa: Po vyplnení záväznej prihlášky ju pošli na uvedenú adresu. Po obdržaní prihlášky Ti zašleme potvrdenie o účasti spolu so šekmi na zaplatenie zálohy aj celého poplatku. Asi mesiac pred odchodom na tábor
Ti pošleme informácie o spoločnej doprave spolu s prihláškou na dopravu.
Termín platby: Po obdržaní potvrdenia účasti, najneskôr do 30.6.2005.
Platba na splátky: ak chceš využiť možnosť zaplatiť tábor na splátky, zvoľ si výšku mesačnej splátky (minimálne
však 500 Sk). Spolu s potvrdením o účasti obdržíš aj rozpis jednotlivých splátok, ako aj výšku doplatku.
Informácie: 02 / 444 55 828, http://www.p-mat.sk, e-mail: p-mat@p-mat.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška
Prihlasujem svojho syna/dcéru do letného tábora PIKOMATu a PIKOFYZu
27. 7. - 6. 8. 2005 v Trenčianskom Jastrabí v cene 3750,- Sk
Údaje účastníka

Meno a priezvisko: ......................................................…………............... Dátum narodenia: ...…..........................
Adresa:……………………………………….......................…………………………PSČ: ............…...………….
Tel./mobil: ................................................………..........
E-mail: ...................………...................................
Škola: ………………………………………………………………………….Trieda:…….................…………....
Voľnočasové aktivity, záujmy (krúžky, kluby, kurzy, semináre a pod.): ..........................…………………………
Zvláštnosti účastníka (alergie, lieky, diéty a iné): .............................................……….................…………..........
Kontakt na rodičov

Meno a priezvisko: ...........................................................................................................
Tel.: ............................................................... Mobil: ...................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
Potvrdenie o účasti a ďalšiu korešpondenciu posielať e-mailom – poštou.* * nehodiace sa škrtnite
Uplatňujem zľavu na základe priloženej poukážky vo výške .................. Sk
Využijem možnosť úhrady na splátky, výška mesačnej splátky.............. .Sk (min.500 Sk)
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme P-MATu.

V .................................. dňa: .........................

......................................
podpis účastníka

Vyplnenú prihlášku pošli na adresu

P-MAT, n.o., P.O.BOX 2, 814 99 Bratislava 1
2

..............................
podpis rodiča

