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18η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα
Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Προσ Γονείσ και Κηδεμόνεσ
Δημοτικών χολείων
(Μέςω Διευθύνςεων των χολείων)
Αγαπητοί Γονείσ και Κηδεμόνεσ,

Είμαςτε ςτην ευχάριςτη θέςη να ςασ ανακοινώςουμε τη διεξαγωγή τησ 18ησ Κυπριακήσ Μαθηματικήσ
Ολυμπιάδασ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 ςε ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί
αργότερα. Θα λειτουργήςουν εξεταςτικά κέντρα ςε όλεσ τισ επαρχίεσ. Τα δοκίμια είναι τύπου πολλαπλήσ
επιλογήσ και είναι διατυπωμένα τόςο ςτα ελληνικά όςο και ςτα αγγλικά. Τα δοκίμια των προηγούμενων
Κυπριακών Ολυμπιάδων βρίςκονται ςτην ιςτοςελίδα τησ ΚΥ.Μ.Ε.
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη 18η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα έχουν οι μαθητέσ τησ Γ΄, Δ', Ε' και Σ' τάξησ
του Δημοτικού. Οι εγγραφέσ των παιδιών μπορούν να γίνουν με τουσ δύο παρακάτω τρόπουσ:
Α) Ηλεκτρονική εγγραφή: Κάθε μαθητήσ, αφού επιςκεφθεί την ιςτοςελίδα τησ ΚΥΜΕ www.cms.org.cy, θα
μπορεί να βρει και να ςυμπληρώςει το ηλεκτρονικό έντυπο για την εγγραφή του/τησ ςτη 18η Κυπριακή
Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η πληρωμή των 10 ευρώ θα γίνεται μέςω διαδικτύου με πιςτωτική κάρτα. (προθεςμία
μέχρι 31 Μαρτίου 2017)
Β) Έντυπη εγγραφή: Στέλνοντασ την ατομική αίτηςη ςυμμετοχήσ που βρίςκεται ςτο κάτω μέροσ τησ ςελίδασ
και η οποία αφού ςυμπληρωθεί να ςταλεί ή παραδοθεί ςτη διεύθυνςη τησ Κυπριακήσ Μαθηματικήσ Εταιρείασ
(ΚΥΜΕ) μαζί με την απόδειξη πληρωμήσ ςυμμετοχήσ ςτην τράπεζα. Το δικαίωμα ςυμμετοχήσ είναι 10 ευρώ για
κάθε μαθητή.
Παρακαλούμε όπωσ ςτείλετε ταχυδρομικώσ ςτα γραφεία τησ ΚΥΜΕ το έντυπο ςυμμετοχήσ ςυμπληρωμένο
ξεχωριςτά για κάθε μαθητή με την απόδειξη κατάθεςησ. (Οι καταθέςεισ μπορούν να γίνουν ςτο λογαριαςμό τησ
ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ: 0158-01-001812). Παρακαλούμε όπωσ το ποςό τησ κατάθεςησ να γίνεται με μετρητά ςε
έντυπο «κατάθεςη έναντι τρίτου» όπου να αναγράφεται το όνομα ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ (όχι του γονιού ή
κηδεμόνα). Πληρωμέσ μέςω διαδικτύου από άλλεσ τράπεζεσ πιθανόν να μην αναγράφουν το όνομα του μαθητή,
πράγμα που θα δημιουργήςει πρόβλημα. Επίςησ δηλώςεισ με φαξ δεν θα γίνουν δεκτέσ.
Η ατομική έντυπη δήλωςη πρέπει να φθάςει ςτα γραφεία τησ ΚΥ.Μ.Ε. μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωςη των μαθητών διότι εκπρόθεςμεσ δηλώςεισ δεν μπορούν να γίνουν
αποδεκτέσ. Κατόπιν η ΚΥ.Μ.Ε. θα αποςτείλει μέςω των ςχολείων δελτίο ςυμμετοχήσ ξεχωριςτά για τον κάθε
μαθητή, ςτο οποίο θα αναγράφονται οι ςχετικέσ με τον τόπο και την ώρα πληροφορίεσ για τη διεξαγωγή του
διαγωνιςμού.
Για ανακοινώςεισ και πληροφορίεσ αναφορικά με τη 18η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα μπορείτε να
ανατρέχετε ςτην ιςτοςελίδα www.cms.org.cy τησ ΚΥ.Μ.Ε. Ευελπιςτούμε ςτη ςυνεργαςία ςασ για μια επιτυχημένη
18η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Εκ του Διοικητικού υμβουλίου
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αίτηςη υμμετοχήσ Μαθητή (να επιςυναφθεί η απόδειξη πληρωμήσ ςτην τράπεζα)
Όνομα: ___________________________________________________________ Επώνυμο:____________________________________________
Σχολείο: __________________________________________________________________________Τάξη: Γ'□ Δ'□ Ε'□ ΣΤ'□
Πόλη/Χωριό: _____________________________________________________Επαρχία: _______________________________________________
Διεύθυνςη Οικίασ: ____________________________________________________ Ταχυδ. Κώδικασ: ____________________
Τηλ. οικίασ: ____________________ Κινητό:* _______________ E-mail:___________________________________________________________
*Η δήλωςη κινητού τηλεφώνου εξ' υπακούει ςυμφωνία ώςτε να ςταλούν τα αποτελέςματα, ςε περίπτωςη
διάκριςησ, με sms. Η απόδειξη πληρωμήσ των 10 ευρώ ςυνοδεύει την αίτηςη. H υπογραφή τησ δήλωςησ
επιτρέπει ςτην ΚΥΜΕ να ανακοινώςει δημόςια τα ςτοιχεία του μαθητή μόνο ςτην περίπτωςη που διακριθεί
καθώσ και ςτοιχεία ςυμμετοχήσ ςτην ιςτοςελίδα.
___________________________________
Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα

