
 Informacje dla uczestników

III Uniwersyteckiego Obozu Olimpiady Matematycznej (UOOM)

1. Informacje o obozie znajdują się na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl/~preisner/kumam/

Można też odwiedzić facebook klubu KUMAM: https://www.facebook.com/groups/145181032631604/

2. Obóz odbywa się w dniach 12-16.11.2018 się w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie (ul. Polna 10, 

57-256 Bardo).

3. Opłata  uczestnika  w wysokości  290  zł  (nocleg,  wyżywienie,  materiały,  nagrody)  może być  wniesiona

w momencie rozpoczęcia obozu lub przelewem na konto:

Fundacja Matematyków Wrocławskich (FMW)

pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002

tytuł: „III UOOM Imię i Nazwisko”

(Uwaga: w przypadku dofinansowania ucznia przez szkołę należy wykonać odpowiednio niższą wpłatę.)

4. FMW może wystawić  fakturę na życzenie uczestnika, szkoły lub rady rodziców. W takim przypadku prosimy

o przesłanie na adres: kumam@math.uni.wroc.pl danych do faktury i kwoty dofinansowania. Wpłaty powinny

dojść na konto fundacji najpóźniej 10.11.2018.

5. Zajęcia na obozie będą się odbywały w 3 grupach (w tym poziom dla początkujących),  program będzie

intensywny.  Uczniowie  są  zobowiązani  do  udziału  we  wszystkich  zajęciach

i  respektowania  obowiązujących  reguł.  Każdy uczeń musi  zabrać ze sobą  zgodę rodzica.  Wzór zgody

można znaleźć na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl/~preisner/kumam/

6. Uczniowie z III i XIV LO dojeżdżają na obóz pod opieką nauczyciela ze swojej szkoły. Pozostali uczniowie

mogą dojechać pociągiem z Wrocławia wraz z opiekunem z UWr lub stawić się na miejscu o godz. 12:15

w poniedziałek 12.11.2018.

7. Dojazd z opiekunem z Wrocławia (Marcin Preisner, tel. 697689988) w dniu 12.11.2018 będzie pociągiem

Kolei Dolnośląskich ze stacji Wrocław Główny o godz. 10:22. Zbiórka o godz. 10:00 w centralnym punkcie

dworca (pod zegarem). Każdy uczeń kupuje dla siebie bilet do stacji Bardo Śląskie.

8. Powrót  zaplanowany jest  pociągiem Kolei  Dolnośląskich  z  Barda Śląskiego w piątek 16.11.2017 o  godz.

15:07,  planowy  przyjazd  na  stację  Wrocław  Główny  o  godz.  16:40.  Powrót  ucznia  w  inny  sposób  niż

odebranie przez rodziców z Barda lub Wrocławia wymaga pisemnej zgody rodziców.

9. W trakcie obozu odbędzie się wycieczka, więc należy zabrać ciepłe ubrania i obuwie dobre do  zimowego

spaceru po górach. Poza tym należy zabrać: zgodę rodziców, legitymację szkolną, potrzebne leki, bilet na

pociąg, zeszyt, coś do pisania. Można dodatkowo zabrać: laptop, instrument, gry planszowe, karty, itp.

10. Pytania  proszę  kierować  na  adres:  kumam@math.uni.wroc.pl W  sprawach  pilnych:  697689988  lub

marcin.preisner@uwr.edu.pl (dr Marcin Preisner, główny organizator).
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