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Szociális pályázat ingyenes matektábori
részvételre

A Matematika Összeköt Egyesület évek óta ḱınál egyedülálló, izgalmas ren-
dezvényeket országszerte, minden érdeklődő számára. Célunk, hogy az élményszerű
megközeĺıtés seǵıtségével minél több gyereket vigyünk közelebb a matematikához.
Versenyeink, a Medve Szabadtéri Matematika Versenyek során kimozd́ıtjuk a tanu-
lókat a természetbe, valamint a kooperat́ıv gondolkodás előnyeit közvet́ıtjük a részt-
vevő csapatoknak. Tehetséggondozó táboraink minden 5–12. évfolyamos diák előtt
nyitva állnak. Délelőtt a kiscsoportos foglalkozások alatt különböző, a tanórákon
ritkán vagy egyáltalán nem előforduló témákban mélyedhetnek el a résztvevők, mı́g
délutánonként további, a matematikát játékokkal ötvöző programok várnak rájuk.

Annak érdekében, hogy minél több diák részt tudjon venni táborainkban, in-
d́ıtottunk egy pályázatot, melyet olyan gyerekek számára hoztuk létre, akik mate-
matikai képességei figyelemre méltóak, szeretnék átélni a Medve élményt, de nem
rendelkeznek olyan anyagi háttérrel, hogy megengedhessenek maguknak egy ilyen
tábort.

A pályázáshoz olyan dokumentumokat kell benyújtani, melyek igazolják, hogy
a diák érdeklődik a matematika iránt (tanulmányi eredmény igazolása, tanár által
ı́rt ajánlólevél, illetve ha vannak, versenyeredmények), valamint rászorul az anyagi
támogatásra. Ezek alapján több kategóriába soroljuk a gyereket. Olyanokra, akik-
nek az egész tábor d́ıját biztośıtjuk, illetve másoknak kedvezményt ajánlunk fel
valamely táborunkra.

Hogy pályázatunk olyan gyerekekhez jusson el, akik ténylegesen ilyen helyzet-
ben vannak, arra kérjük önt, hogy amennyiben ismer ilyen diákot, érteśıtse erről
a lehetőségről, illetve terjessze kollégái és ismerősei között.

Amennyiben felkeltettük figyelmét és szeretne többet megtudni a kezdeménye-
zésünkről, az alábbi linken elolvashatja a pályázat részletes léırását:

http://medvematek.hu/tamogatas/palyazat-taborozasra.

A pályázattal kapcsolatos további kérdés esetén ı́rjon a palyazat@medvematek.hu

email ćımre, honlapunkon pedig további hasznos információkat találhat az egye-
sületről és rendezvényeinkről (http://medvematek.hu/). Ha bármilyen kérdés fel-
merül önben, bátran keressen bennünket.

Hadfi János
pályázati koordinátor
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