
 

Το Παράρτηµα Ηµαθίας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµών της ΕΜΕ διοργανώνει το 7ο Μαθηµατικό Καλοκαιρινό Σχολείο 
στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, στο διάστηµα 4 – 10  Αυγούστου 2013. 

Οι µαθητές διαµένουν στο Ξενοδοχείο «ΒΕΡΜΙΟΝ» (http://www.hotelvermion.gr/index.htm), 
που βρίσκεται στο µοναδικής φυσικής οµορφιάς πάρκο του Αγίου Νικολάου, πλάι στο ποτάµι 
των πηγών της Αράπιτσας. Το ξενοδοχείο διαθέτει γήπεδα µπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις, βόλεϊ, 
υπερσύγχρονο γυµναστήριο και κολυµβητήριο. 

Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται καθηµερινά σε πέντε διδακτικές ώρες από την ∆ευτέρα 5 
Αυγούστου έως την Παρασκευή 9 Αυγούστου. Το πρόγραµµα διδασκαλίας, η ύλη και οι 
καθηγητές που θα διδάξουν, τελούν υπό την εποπτεία και επιστηµονική καθοδήγηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας. Σε κάθε µαθητή δίνεται 
τσάντα που περιέχει σηµειώσεις των µαθηµάτων ανάλογα µε την τάξη του. 

Τα γεύµατα των παιδιών πρωί, µεσηµέρι, βράδυ επιλέγονται από το ειδικό προσωπικό του 
Ξενοδοχείου και ανταποκρίνονται στις σωµατικές και πνευµατικές τους ανάγκες. 

Οι χώροι διαµονής φυλάσσονται όλο το 24ωρο από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ξενοδοχείου, 
αλλά και από άτοµα που θα ανήκουν στην οργανωτική επιτροπή του Μ.Κ.Σ. και του 
Παραρτήµατος της Ηµαθίας.  

Το κόστος συµµετοχής για κάθε µαθητή ανέρχεται στο ποσό των 400€, για τα αδέλφια 
ισχύει έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού, ενώ για τους µαθητές που θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραµµα, δίχως διαµονή και σίτιση, το κόστος είναι 160€.  

Για τη συµµετοχή κάθε µαθητή είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΗ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος Ηµαθίας της 
ΕΜΕ (http://www.emeimathias.gr)  και η ταυτόχρονη κατάθεση προκαταβολής 100€ στον 
λογαριασµό: ALPHA BANK IBAN : GR54 0140  8300  8300  0210  1299  217 (∆ικαιούχοι 
Ιωάννης Καµπουρίδης - Ελευθέριος Ασβεστόπουλος). Προσοχή, πρέπει να αναγράφονται στο 
έντυπο της Τράπεζας το επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο του καταθέτη. Αντίγραφο του δελτίου 
κατάθεσης, της προκαταβολής στη τράπεζα και του ατοµικού δελτίου συµµετοχής πρέπει να 
αποσταλούν µε FAX στο 2331067174 ή στο e-mail: mathima0@gmail.com. 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου 2013. 


