Oznamy redakcie
Prosíme našich čitateľov, aby si všimli, že už je v prevádzke naša
www stránka. Adresa je
www.matmix-web.sk
Končíme školský rok 2002-2003 a s radosťou konštatujeme, že o
matematiku a riešenia úloh je medzi žiakmi stále veľký záujem.
Korešpondenčnej súťaže sa zúčastnilo vyše 200 žiakov z celej republiky.
Na sústredenie, ktoré bude tradične v Štúrove od 25. do 29. augusta
2003 pozývame prvých štyroch a najlepšieho “negymnazistu“ z každej
kategórie okrem E. V prípade poklesu počtu účastníkov pod 20
pozveme náhradníkov podľa celkového počtu získaných bodov. Víťazi
kategórie E dostanú podobne ako víťazi všetkých kategórií kalkulačky od
nášho sponzora - firmy CASIO. Učitelia víťazov získavajú predplatné
MATMIXu na budúci školský rok.
Pokiaľ sa naša finančná situácia nezmení, aj v budúcom školskom
roku vyjdú štyri čísla nášho časopisu a budú opäť tri kolá našej súťaže.

Všetci riešitelia, ktorí získali viac ako polovicu všetkých bodov, teda v π
aspoň 16 a v ostatných kategóriách aspoň 31 bodov dostanú diplomy
úspešných riešiteľov súťaže.
Diplomy a pozvánky na sústredenia vám pošleme na školy do
konca školského roku. Kalkulačky vám odovzdáme na sústredení a tí,
ktorí sa sústredenia nezúčastnia, nám zavolajte, alebo mailujte, aby sme
sa dohovorili na ich prebraní. Nechceme ich posielať poštou. Týka sa to
hlavne malých účastníkov z kategórie E. Pokiaľ by niekto z ich rodiny
alebo školy cestoval do Bratislavy, môže si po telefonickom dohovore (aj
mobil 0908/185823) kalkulačku vyzdvihnúť priamo v redakcii na
Tomášikovej 4, to je vo dvore gymnázia. Ináč ich v septembri pošleme
Na základné školy pribaľujeme po jednom MINIMATIKu ako
ukážku pre prípadné objednávky. Bližšie na zadnej strane obalu.
Objednávky na odber Matmixu v školskom roku 2003/2004
vám pošleme na terajšie adresy v septembri.
Všetkým našim čitateľom želáme krásne prázdniny, veľa nových
zážitkov, slnka, vody a dobrého vzduchu, ale aj spoločnosť skvelých
priateľov - aby ste sa mali aspoň tak, ako to býva na našich
sústredeniach.
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