
Prezenty dla cz³onka rodziny
podopiecznego placówki Konkursu oraz jej pracownika,

od firmy wspieraj¹cej Konkurs, czyli

Akademii Umiejêtnoœci Matematycznych

Rabat
na zajêcia Akademii dla ucznia w dowolnym wieku,

Zaproszenie
na bezp³atne przygotowanie diagnozuj¹ce,

Pomoc dydaktyczna - specjalna linijka Akademii

prowadzone przez wspó³autora
najlepszego podrêcznika do matematyki w Europie

i autora innych ksi¹¿ek oraz doœwiadczonego nauczyciela matematyki.

do matematycznej czêœci Egzaminu ósmoklasisty
dla ucznia klasy ósmej lub klasy siódmej szko³y podstawowej,

albo
do Matury z matematyki

dla ucznia klasy maturalnej lub ostatniej klasy przedmaturalnej szko³y œredniej.

do kszta³cenia pojêcia miary, odleg³oœci na osi liczbowej,
w³asnoœci liczb naturalnych i wymiernych oraz ci¹gów arytmetycznych.

Rabat dotyczy tych zajêæ grupowych przysz³ego roku szkolnego,
na które prawid³owe zg³oszenia wp³yn¹ do Akademii do 25 czerwca br.
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Akademia Umiejêtnoœci Matematycznych
to placówka zajêæ pozalekcyjnych, które prowadzi wspó³autor najlepszego
podrêcznika do matematyki w Europie i kilkunastu innych podrêczników
serii Matematyka 2001 (WSiP, Warszawa) oraz autor kilku innych ksi¹¿ek,
doœwiadczony nauczyciel i cz³onek stowarzyszeñ nauczycieli matematyki.

Akademia wspiera szko³y i nauczycieli matematyki, pomagaj¹c osi¹gaæ
sukcesy ich uczniom. Prowadzi miêdzyszkolne kó³ka matematyczne,
kursy przygotowuj¹ce do Egzaminu ósmoklasisty, kursy przygotowuj¹ce
do Matury oraz zajêcia wyrównawcze.

W profesjonalnych spotkaniach mate-
matycznych - ¿ywych i aktywnych -
uczestniczymy z dowolnego miejsca.

Ostatnio, prawie wszystkie terminy
zajêæ Akademii zosta³y zajête ju¿ w po³owie wrzeœnia poprzedniego roku.
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Jeden cz³onek rodziny uczestnika Konkursu otrzymuje 10% rabatu,
jeden cz³onek rodziny innego podopiecznego placówki Konkursu - 5% rabatu,

jeden cz³onek rodziny pracownika placówki Konkursu - 5% rabatu,
na zajêcia grupowe Akademii Umiejêtnoœci Matematycznych

w przysz³ym roku szkolnym.

Elektroniczna wersja tego dokumentu znajduje siê pod adresem

Rabaty dotycz¹ wy³¹cznie tych zg³oszeñ na zajêcia grupowe, które wp³yn¹
do 25 czerwca br., poprzez internetowy formularz rekrutacyjny ze strony

AUM.edu.pl
i bêd¹ zawiera³y w polu "Uwagi do zg³oszenia" indywidualny identyfikator

uczestnika Konkursu (rabat 10%) albo identyfikator placówki Konkursu (rabat 5%).

Organizator Konkursu nie udziela indywidualnych informacji o tych identyfikatorach.
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matpret.pl/KMP2122-prezenty-AUM.pdf
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