
LETNI OBÓZ NAUKOWY DMM 
 
organizator: Fundacja Matematyków Wrocławskich  
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław 
tel. sekretariat: 71 3757 402 
 
kierownik: Małgorzata Mikołajczyk  
tel. służbowy: 71 3757 416, domowy (do swobodnego użytku): 71 336 10 85  
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl  
 
termin: 22-27.06.2012 
 
miejsce OW "Wojków", ul. Górna 2, 58-530 Kowary 
tel. 75 718 25 81, 606 738 955 
http://www.wojkow.pl 
Pokoje 2-12-osobowe z umywalką, prysznice na piętrze (świeżo po remoncie). Ośrodek położony jest 
w sanatoryjnej części Kowar, 3 km od centrum. Do dyspozycji uczestników jest boisko sportowe, plac 
zabaw, stół ping-pongowy, sala gimnastyczna, miejsce na ognisko. 
 
uczestnicy: po 30 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów uczestniczących w DMM, 
ostateczna lista nazwisk - do 30 V 
 
opiekunowie: pracownicy i studenci Instytutu Matematycznego UWr, nauczyciele szkół 
uczestniczących w DMM 
 
koszt: 400 zł – częściowo dofinansowany przez Fundację Matematyków Wrocławskich  
w tym pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie od NWW, zajęcia, wycieczki, materiały dydaktyczne, 
dojazd(?), pobyt zaczyna się i kończy obiadem 
 
odpłatność uczestnika: 100 zł  
 
dojazd (i powrót): szczegóły zostaną podane po zamknięciu listy uczestników. 
Możliwy dojazd pociągiem do Jeleniej Góry i dalej autokarem do ośrodka lub dowóz uczniów 
autokarami z Lubina przez Legnicę, Wrocławia przez Wałbrzych i z Jeleniej Góry do ośrodka. Na 
miejscach zbiórek będą czekali opiekunowie. Godziny zbiórek i telefony do opiekunów będą podane na 
stronie internetowej DMM. 
 
wpłaty: 
do 1 VI przelewem na konto:  
Fundacja Matematyków Wrocławskich, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław  
PKO BP IV o/Wrocław 07 1020 5242 0000 2802 0181 6271  
Tytułem: obóz DMM  
Jeśli za kogoś płaci szkoła, prosimy o zgłoszenie tego faktu e-mailem (mikolaj@math.uni.wroc.pl) i 
podanie NIP-u, nazwy (szkoła / rada rodziców / urząd gminy / ...) i adresu do wystawienia rachunku. 
Podobnie jeśli rachunek ma być wystawiony na rodziców. 
 
należy zabrać: pisemną zgodę rodziców i oświadczenie wg przygotowanego wzoru na stronie DMM, 
obuwie i strój do rozgrywek sportowych, sprzęt sportowy (piłki, rakietki do ping-ponga), strój 
turystyczny (stosowny do wyjścia w góry), legitymację szkolną, zeszyt, kalkulator, latarkę, 
przeciwsłoneczne nakrycie głowy, leki i stosowną informację od rodziców, zgodę na samodzielny 
dojazd/powrót, o ile ktoś go planuje. 
 


