Letný tábor Pikomat u a Pikofyzu
pre všetkých so záujmom
o matematiku a fyziku

2740,- Sk

Látky - Polianky
14. 8. – 21. 8. 2004
Vek účastníkov: žiaci 1. a 2. ročníka SŠ,
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.
Cena: 2740 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 smerov Bratislava a Košice.
Rezervácie: telefonicky alebo e-mailom na dobu max. 14 dní
Platba: Poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo:
683103753 / 7500 v ČSOB.
variabilný symbol:
925 ******
****** = prvých 6 cifier rodného čísla
Záloha: 500 Sk – treba uhradiť spolu so zaslaním prihlášky.
Doplatok: Po obdržaní potvrdenia účasti, najneskôr do 30.6.2004.
Informácie: 02 / 444 55 828, http://www.p-mat.sk, e-mail: p-mat@p-mat.sk

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

Letný tábor Pikomatu a Pikofyzu
pre všetkých so záujmom
o matematiku a fyziku

3740,- Sk

Kežmarské Žľaby
28. 7. – 7. 8. 2004
Vek účastníkov: žiaci piateho až deviateho ročníka ZŠ,
resp. primy až kvarty OG
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.
Cena: 3740 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 smerov Bratislava a Košice.
Rezervácie: telefonicky alebo e-mailom na dobu max. 14 dní
Platba: Poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo:
683103753 / 7500 v ČSOB.
variabilný symbol:
925 ******
****** = prvých 6 cifier rodného čísla
Záloha: 500 Sk – treba uhradiť spolu so zaslaním prihlášky.
Doplatok: Po obdržaní potvrdenia účasti, najneskôr do 30.6.2004.
Informácie: 02 / 444 55 828, http://www.p-mat.sk, e-mail: p-mat@p-mat.sk

