
XXIII OGÓLNOPOLSKI
SEJMIKMATEMATYKÓW

WXXIII Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków wzięli udział uczest-

nicy ze szkół w Białymstoku, Chorzowie, Czechowicach–Dziedzicach, Dąbrowie

Górniczej, Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy,

Lublińcu, Olkuszu, Opolu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ożarowie, Połańcu,

Prudniku, Pyrzycach, Rybniku, Siemianowicach Śl., Szczecinie, Warszawie,

Wieluniu, Wodzisławiu Śl. oraz Zawierciu.

Spośród nadesłanych 108 prac, Jury Sejmiku (pracownicy naukowi Insty-

tutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego) pod kierownictwem

prof. dr. hab. Macieja Sablika postanowiło:

1) zakwalifikować do finału 20 prac, których autorzy wraz z opiekunami

spotykają się z jury na sesji wyjazdowej w dniach 8 –11 VI 2006 w Wiśle.

2) 21 prac wyróżnić listami gratulacyjnymi.

Wszystkim dziękujemy za udział, życzymy miłego pobytu podczas spotka-

nia finałowego i zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Sejmiku

Matematyków.

Autorom wyróżnionych prac gratulujemy!!



ORGANIZATORZY

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO SEJMIKU MATEMATYKÓW

informują:

1. Każdego z finalistów prosimy o bezpośredni kontakt emailowy

(dkolany@pm.katowice.pl)

2. Sejmik odbędzie się w dniach 8 – 11 VI 2006 w Wiśle w ośrodku »Relaks«

przy ul. 11 listopada 35.

3. Na uczestników będziemy oczekiwać w czwartek 8 VI od godz. 10
00.

4. Dokładny program finału Sejmiku każdy uczestnik otrzyma na miejscu.

Sejmik rozpocznie się dn. 8 VI 2006 konsultacjami z jurorami o godz. 13
00

a zakończy się dn. 12 VI 2006 przed południem.

5. Dodatkowych informacji udzielamy e-mailem (dkolany@pm.katowice.pl)

ew. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1500–1800.

6. W przypadku nie wzięcia udziału w finale z powodu wypadków losowych

prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym.

7. Finalistów prosimy o przygotowanie 10-cio–minutowej prezentacji swej

pracy. Na miejscu dostępny będzie komputer, rzutnik komputerowy, rzut-

nik pisma i oczywiście tablica.

8. Opiekunów prosimy o przygotowanie własnych propozycji zagadnień do

kolejnej edycji sejmiku (najlepiej wraz z proponowaną literaturą).

9. Prezentacje prac finałowych odbędą się w czwartek i piątek; w sobotę

proponujemy cykl wykładów popularno–naukowych.



10. Zapraszamy do uczestnictwa również uczestników, którzy nie dostali się

do finałowej dwudziestki (w przypadku chęci udziału w sesji finałowej

prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie miejsc telefonicznie, gdyż z przy-

czyn ogranizacyjnych nie jesteśmy w stanie zapewnić pobyty wszystkim

startującym w tej edycji sejmiku).

11. Listy gratulacyjne prześlemy na adres szkoły do połowy maja 2006.


