الجمعية التونسية لمسابق ات و ثق افة الرياضيات  قصر العلوم بالمنستير
Association de Tunisienne de Compétitions et de Culture Mathématiques  Palais des Sciences de Monastir

إعالن
المخيم الصيفي في ألعاب الرياضيات و المنطق 7102
من  72إلى  01جوان 7102

Dream Camp

All Inclusive

 التاريخ :من  72إلى  03جوان (.7322االستقبال انطالقا من الساعة

)00

 المكان :نزل المرادي سقانص****.
 المستهدفون بالتكوين:
 7 و  0و  4ابتدائي.

 5 و  6ابتدائي 2  .و  8و  9أساسي.

 2 و  7و  0و  4ثانوي  .طلبة   .كهول.

 معلوم المشاركة:
 مشارك مقيم 761 :دينارا 0( .ليالي).
 مرافق مقيم 711 :دينارا.
 على كل مشارك أن يكون منخرطا في الجمعية أو أن يقتطع انخراطه على عين المكان مقابل  01د.

 مجال التكوين:
 ألعاب الرياضيات و المنطق.

سحري.
 المكعب ال ّ

 تطبيقات في اإلعالمية و البرمجية على ألعاب الرياضيات.

 مجال التنشيط و المسابقات:

 مسابقة قوة األربع  .مسابقة لعة الكومات  .مسابقة لعبة (  .)Le Crackمسابقة لعبة (.)Hex

 مسابقة لعبة المكعب السحري الثانية وفق مقاييس الجمعية العالمية للمكعب السحري:
……2x2x2, 3x3x3, 3x3x3 d’une seule main, 4x4x4, 5x5x5, pyraminx
Pour la première fois en deux jours.
 مسابقة طي الورق  .مسابقة Robotique .Equilibre des cartes

 مالحظات:
 ستمنح الجمعية هدايا و أدوات لكل المشاركين.
 ستمنح الجمعية شهائد لكل المشاركين و ميداليات و جوائز للمتميزين في هذا التربص الصيفي.

 ستمكن الجمعية الثالثين األوائل في التربص الصيفي من المشاركة في نهائيات باريس
⟡ من المستحسن جدا أن يكون للمشارك في المخيم جواز سفر ،ألن إجراءات السفر للناجحين
ستكون سريعة جدا بعد المخيم⟡
 تمنح الجمعية الجوائز التالية:
 0111 دينارا لكل متحصل على المرتبة األولى في صنفه في نهائيات باريس.
 7111 دينارا لكل متحصل على المرتبة الثانية في صنفه في نهائيات باريس.
 0011 دينارا لكل متحصل على المرتبة الثالثة في صنفه في نهائيات باريس.
 201 دينارا لكل متحصل على المرتبة الرابعة في صنفه في نهائيات باريس.
 011 دينارا لكل متحصل على المرتبة الخامسة في صنفه في نهائيات باريس.
 711 دينارا لكل متحصل على مرتبة من السادسة إلى العاشرة في صنفه في نهائيات باريس.
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