
 
МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО ” АРХИМЕДЕС” - БЕОГРАД 

организује у познатим рекреативним центрима 

ЛЕТЊЕ  ШКОЛЕ 
МЛАДИХ  МАТЕМАТИЧАРА 
Највеће овогодишње дружење младих љубитеља математике  (ученика).  

 

 СРЕБРНО ЈЕЗЕРО  −Хотел: 1--  9.VII 2015. 
(од I р. ОШ до I р. СШ); 

ГОЧ− Станишинци: 13--2 2.VII 2015. 
 (од I р. ОШ до I р. СШ). 

Пуни пансиони, здравст. заштита, превоз, шумовита околина, плажа (СЈ), 
поток и језерце (Г) и друге погодности за одмор, физичку и духовну рекреацију. 

Садржај ових "математичко-рачунарских летовања" је веома богат и, као и 
до сада, обухвата неколико стручно-рекреативних програма: 

• настава по разредима (1,5 сат дневно, одабране математичке теме) и 
математичка радионица (до 1 сат дневно) - обавезно за све; 

• математички конкурси, квизови и друга математичка разонода; 
• рачунарство - према интересовању (рачунаре обезбеђује "Архимедес"),  
• шах и математика (само за заинтересоване - није обавезно); 
• културно-забавне и спортске активности. 
Програме наставе и других активности реализују екипе одабраних нас-

тавника и инструктора у сарадњи са особљем хотела (летовалишта). 
С обзиром на садржај, организацију и услове - цена комплетног аранжмана 

је повољна и износи: 230 −280 EUR-a (у динарима), зависно летовалишта, броја 
рата и рокова плаћања (курс за 1 ЕUR на дан уплате). Плаћање: одједном, у  2, 
3, 4 или 5 рата (динарски износи се заокружују на десетице динара). О свему 
потпуније у детаљнијем конкурсу за летње школе и на интернет-адреси: 
www.arhimedes.rs   и  www.mislisa.rs  

МД ” Архимедес”  има 41-годишње искуство и висок реноме у овом послу  
(118 летњих и зимских школа са 10.430 ученика). Изузетна прилика!  

ПРИЈАВЕ на: ”АРХИМЕДЕС”, Дечанска 6, 11000 Београд, или преко тел. 
(011) 3245-382 и 3245-383. Пријаве се могу и лично донети у "Архимедес" 
Београд,  Дечанска бр. 6 (сваког дана до 22 часа).  

Уплате: у готову, чековима или на текући рачун бр. 205−11047−24 (уз 
позив на број 03−5895 и обавезно достављање копије уплатнице). 
Добродошли у "Архимедесову" летњу школу младих математичара! 

Београд, 10.04.2015.                                                            МД  ”АРХИМЕДЕС” 
Бр. 5895/2015 - П                                  

Видети САОПШТЕЊЕ на крају овог проспекта! 

  Окрените! 



ЦЕНЕ И РОКОВИ ПЛАЋАЊА 
Цена комплетног аранжмана (са наведеним садржајима) обухвата: трошкове организације летње школе 

(пуни пансиони, превоз на наведеним релацијама, здравствена заштита и друге услуге туристичке агенције), 
трошкове наставе и васпитно-рекреативних активности, део опреме и материјала, учлањење у МД "Архимедес", 
фотографије, обавештења и друге трошкове летње школе. Због могућих промена динарских цена, односно 
поремећаја на тржишту и промена реалног паритета ЕUR/ДИН, цену аранжмана исказујемо у бодовима, а 
динарска вредност бода узима се на дан уплате и једнака је динарској противвредности за 1 ЕВРО (средњи 
курс НБС). У цену је урачунат и порез (ПДВ) 20%.         

 Укупан износ зависи од поменутих трошкова, начина и рокова плаћања. Наводимо те износе у виду 
прегледне табеле (први износ је за Сребрно језеро - СЈ, а други за Гоч - Г): 

      СЈ / Г 
 а) 230/210  бодова - ако се цео износ уплати до 30.04.2015. године (може и у 2 рате); 
 б) 240/220  бодова - ако се цео износ уплати до 15.05.2015. године (може и у 2 рате); 
 в)  250/230  бодова - у две једнаке рате с роковима 15.05. и 15.06.2015. године; 
  г)  260/240  бодова - у три једнаке рате с роковима 15.05, 15.06. и 15.07.2015. године; 

     д)  270/250  бодова - у четири једнаке рате: 15.05, 15.06, 15.07. и 15.08.2015. године; 
 ђ)    280/260  бодова - у пет једнаких рата: 15.05, 15.06, 15.07, 15.08. и 15.09.2015. године 

Уплатилац сам бира варијанту (а, б, в, г, д, ђ).   
Динарске цене се одређују према вредности бода (по средњем курсу евра) на дан уплате. Стога, пре 

уплате треба проверити код "Архимедеса" (може и преко телефона) колика је вредност бода. 
 Касније пријављени ученици (који се пријављују када је прошао рок за уплату неке рате) такође 
за плаћање бирају варијанту која им одговара, с тим да одмах по пријављивању (највише за            
5 дана) плате заостале рате, а затим следеће рате у утврђеним роковима. 

Плаћање се може вршити на следеће начине: 
(1) на текући рачун бр. 205−11047−24 (прималац-корисник: "Архимедес", Београд), с позивом на број 

03-5895, а копију признанице-уплатнице обавезно одмах доставити "Архимедесу" на напред наве-
дену адресу, е-мејлом или преко телефакса (011) 3245  -383, а може се о уплати  јавити и телефоном; 
(2) у готову или чековима у "Архимедесу" (Београд, Дечанска 6), сваког дана до 22 часа. 

 Приликом уплате обавезно треба назначити сврху уплате: АЛШММ (Језеро, Гоч), име и презиме уче- 
ника, разред, која рата. Износи се обавезно заокружују на десетице динара. 

    Препоручујемо школама, општинама, удружењима и другим организацијама да у ове летње школе 
пошаљу истакнуте младе математичаре и да за њих сносе трошкове - у целини или делимично. 

АЛШММ - највеће летње дружење младих математичара из свих крајева! 
Прилика је изузетна, не оклевајте са пријављивањем! Обавестите и оне који до сада нису били у 

"Архимедесовим" школама. С обзиром на садржај аранжмана (летовање са превозом и пуним       
пансионима, математичка школа, курсеви рачунарства, рекреација, здравствена заштита,  сигурност деце 
и др.), цене су повољне.  За курсеве рачунарства ништа се додатно не плаћа. 

Имамо вишегодишње искуство (41 година) и реноме у овом послу. 

    ЛЕТЊИ СЕМИНАР (ШКОЛА) ЗА НАСТАВНИКЕ. Наставници математике који раде са даровитим   
ученицима, припремају их за такмичења из математике и сл. могу летовати у нашем аранжману (као 
гости АЛШММ) и присуствовати настави и другим активностима (додатни програм). Смештај у истим 
објектима (собе су са 2, 3, 4 кревета и са купатилима). Цена комплетног аранжмана је за 25% већа од 
цене за ученике.  Остали услови плаћања су исти. Број места је ограничен. Летња школа (семинар) за 
наставнике-менторе реализује се у складу са Правилником о стручном усавршавању наставника. 

"АРХИМЕДЕС" СВИМА ЖЕЛИ ПРИЈАТНУ ЛЕТЊУ МАТЕМАТИЧКУ И ФИЗИЧКУ РЕКРЕАЦИЈУ! 

    E-mail:       arhimed1@eunet.rs                                            
    Интернет:  www.arhimedes.rs   и  www.mislisa.rs                                                    МД "АРХИМЕДЕС” 
 
 САОПШТЕЊЕ: После 40 година успешног организовања летњих и зимских школа (118), први пут, морамо да 
откажемо једну такву школу. Наиме, отказујемо раније најављену летњу школу "Тара 2015", јер није могуће да 
успешно реализујемо наш специфични образовно-васпитно-рекреативни програм, тј. за то не могу да се обез-
беде потребни услови (за наставне и друге активности), зато што током јула скоро цео простор тог дечјег 
одмаралишта запоседа "Супер камп"-ТА "МIVEX" d.o.o (приватна фирма), чији се програм, реално не може 
усагласити са нашим (и поред уверавања њиховог руководства и управе одмаралишта), што потврђује и 
прошлогодишње лоше искуство са "Супер распустом". Нисмо хтели да за десетак дана падне у воду све оно што 
смо градили читавих 40 година. Стога смо нашли сасвим одговарајућу замену (бар што се тиче природног 
амбијента, смештаја и услова рада), а то је Дечје одмаралиште Станишинци на Гочу. Уз извињење што је до ове 
измене дошло, позивамо досадашње љубитеље Таре и СЈ, као и нове младе љубитеље математике и 
рачунарства, да се друже, одморе и понешто лепо из математике науче у нашим летњим школама, о којима смо 
дали неопходне информације у проспекту испред овог саопштења. 
 

 


