Asociaţia Neutrino
Reşiţa, cod 320093,
Str. D. Bojincă, Nr.6, Ap.1
Mobil: 0741017700, www.neutrino.ro
E-mail: as.neutrino@yahoo.com

_________________________________________________________________________________

TABĂRA DE MATEMATICĂ
ŞI NU NUMAI
(doar gimnaziu)
Bazându-se pe experienţa ediţiilor anterioare, în perioada 18.06.2018-23.06.2018 la Centrul de
Agrement RÂUL ALB, la 17 km de Reşiţa, va avea loc a X-a ediţie a TABEREI DE
MATEMATICĂ ŞI NU NUMAI.
În principiu, sunt invitaţi primii 10 elevi clasaţi la olimpiada judeţeană în anul 2017-2018, însă,
în limita locurilor disponibile, domnii profesori au dreptul să înscrie şi alţi elevi BUNI şi FOARTE
BUNI, chiar dacă NU EXCELEAZĂ la matematică. Dorim să oferim şi o dezvoltare comportamentală,
atelierele de după-amiază, multiplele activităţi de autocunoaştere şi jocurile de tabără oferind clipe de
care fiecare îşi va aminti cu mult drag.
Pe lângă matematică, vă mai propunem:






Drumeţii şi trasee montane, Ecologizare, Jocuri sportive
Cântece de munte interpretate la chitară, dansuri din folclorul românesc şi internaţional, dans
sportiv, karaoke şi alte surprize, DANSUL TABEREI
Probe de creativitate, comunicare si muncă in echipă
Jocuri de tabără, jocuri de cabană in-door şi out-door
Focul de tabară şi multă, multă buna dispoziţie!

Preţul include:







cazare pentru 5 nopti la Centrul de Agrement RÂUL ALB, masa la restaurantul complexului,
3 mese/zi, se intră cu cină şi se iese în ultima zi de tabară cu mic dejun
monitori pentru organizarea activităţilor
plata şi transportul unor specialişti în desfăşurarea atelierelor
material necesare desfăşurării activităţilor
un tricou personalizat, revista taberei şi alte însemne cu tabăra de anul acesta
numeroase premii

Important! Transportul elevilor în TABĂRĂ şi de la TABĂRĂ nu ne aparţine, însă dacă nu
există posibilităţi de grupare a elevilor la transport, îi vom duce personal cu maşina.
Preţul TABEREI este acelaşi de anul trecut, 450 lei, iar până în 05.06.2018 trebuie achitat un avans
de 100 RON.
Fişa de înscriere o veţi găsi la http://www.neutrino.ro trebuie trimisă încă destul de curând,
deoarece prioritate vor avea premianţii la olimpiadă, apoi se va ţine cont de ordinea înscrierii.
Orice informaţii le veţi primi la mailul as.neutrino@yahooo.com

Cu deosebită consideraţie,
Ovidiu Bădescu
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Imagini din tabăra de anul trecut:

Program orientativ:
ora 7,45: deşteptarea
Ora 8-8,10: înviorare
Ora 8,30-9,00: mic dejun
Ora 9,30-11,00: matematică
Ora 11,30-13,00 matematică
Ora 13,00-14,00: problema zilei, jocuri
de inteligenţă(Tangram, etc)
Ora 14,00-15,00: prânz, program liber
Ora 15-17: atelier 1
Ora 17-19: atelier 2
ora 20,00-20,30: cină
ora 20,30-22: plimbare de seară, jocuri
de tabără

Vom mai avea:
Atelier de jocuri
Atelier de dans
Atelier de teatru
Jocuri de socializare
Dezvoltarea muncii în echipă
Concurs de fotografie
Altele…pe care le vom gândi
acolo împreună
Preşedinte Asociaţia Neutrino,
Ovidiu Bădescu

