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Tájékoztatás nyári KöMaL fizikatáborról

Kedves KöMaL-feladatmegoldó!

Az idei tábort – amennyiben erre a jogszabályok lehetőséget adnak –
meg ḱıvánjuk szervezni. Azt gondoljuk, hogy erre reális esély mutatko-
zik. Természetesen azonban mindig a jogszabályi kereteknek megfelelően
fogunk eljárni. A v́ırushelyzeti egészségügyi óvintézkedéseket figyelem-
mel ḱısérjük és minden felh́ıvás, érteśıtés alkalmával erről is tájékozta-
tást nyújtunk a táborba jelentkezőknek.

A NYÁRI FIZIKATÁBORT
2021. június 24. és június 30. között

tervezzük megrendezni a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Dombóvár-
Gunaras Üdülőfaluban, az apartman házakban és a hozzájuk tartozó zöldterületen.
A táborba várjuk olyan fizika iránt nyitott tanulók jelentkezését a 9-11. évfolya-
mokról, akik tudnák vállalni az akt́ıv tábori részvételt a vele járó utazási viszontag-
ságokkal együtt és van védettségi igazolványuk. Elsősorban a KöMaL feladatmeg-
oldóit várjuk, de korlátozott számban más – a fizika iránt határozottan érdeklődő –
diák is részt vehet a táborban, ha valamilyen versenyeredménye, vagy a fizikataná-
rának ajánlása ezt alátámasztja, és részvételi szándékát jelzi a salmaria@komal.hu
ćımen.

A táborban (külön tanárokkal és programmal) részt vesz a Nemzetközi Ma-
tematikai Diákolimpiára készülő

”
matematikus csapat” is, és az esti előadásokat

(nemzetközileg is ismert előadókkal) közösen hallgathatjátok meg. A táborba olyan
határon túli magyar középiskolásokat is várunk, akik akt́ıv KöMaL versenyzők, vagy
a fizika iránt elkötelezett, más versenyeken eredményesen szereplő diákok.

A tábor költségét (szállás + napi háromszori étkezés, fürdőbelépő, jutalmak,
előadók tiszteletd́ıja stb.) pályázati forrásból biztośıtja a MATFUND Alaṕıtvány.

Május közepén e-mailben küldjük el a diákoknak a tábori felh́ıvást és a je-
lentkezési lapot, melyet azoknak kell elektronikusan visszaküldeniük, akik a nyári
KöMaL Fizikatábor résztvevői akarnak lenni. A jelentkezési határidő: május 31.

Túljelentkezés esetén a pontverseny pillanatnyi állása, illetve a beérkezett
jelentkezések sorrendje lesz a mérvadó.

B́ızzunk abban, hogy a járványhelyzet kedvezően alakul, júniusra
visszatér a normális élet és a nyári tábor is megtartható lesz!

Budapest, 2021. április 26. Salamon Mária Ilona
a MATFUND Alaṕıtvány munkatársa
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