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Скопје, април 2018

Согласно иницијативата на членови на Друштвото на физичарите на Република
Македонија (ДФРМ) за возобновување на идејата за одржување на летен камп по
физика, дискусијата на Годишното собрание на ДФРМ и одлуката бр. 10/18 од
20.3.2018 година, Друштвото на физичарите на Република Македонија го доставува
следното
ИЗВЕСТУВАЊЕ
за одржување на прв летен едукативен камп по физика
Кампот ќе се одржи од 12-15 јуни 2018 година во хотел Аквалина во Охрид. Покрај
едукативниот дел (изучување на содржини од физика, решавање на проблеми и
концептуални прашања, изведување на демонстрации и експерименти), за време на
кампот се предвидени и натпреварувачки дел (квиз), едукативно-забавен дел (физика
на водата и физика на воздухот) и програма за социјална интеграција (ден/денови без
компјутер и паметни уреди). За време на кампот ќе се работи по целодневна програма.
Кампот е наменет за ученици кои во учебната 2017/2018 година завршиле осмо
одделение или девето одделение.
На кампот може да се пријават ученици кои учествувале барем на еден регионален или
државен натпревар по физика во последните две години. Бројот на учесници е
ограничен.
Пријавување кај проф. по математика и физика Вера Зороска.
Контакт, тел. 078 481 685, Email: verazoroska@yahoo.com
На кампот ќе се работи според програма која ќе биде објавена во првата половина на
месец мај 2018 година
Пријавувањето се врши со испраќање на следните податоци по маил и потвда од еден од родителите
(контакт по телефон). Податоците треба да се испратат на verazoroska@yahoo.com
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Пополнувањето е на принципот, прв пријавен, прв услужен

Цена

Цената вклучува:

Рок за плаќање
Цена за ученици кои
ќе учествуваат на
кампот, а нема да
ноќеваат во хотел
Аквалина

Цена за учество на кампот е 6800,00 денари
(на една или две рати)
• 4 дена, три полни пансиони во хотелот
• Учество во сите активности за време на кампот
• Сертификат за учество на кампот
• Пакет материјали за работа
Прва рата: до 1 јуни 2018 година (3400,00 денари)
Втора рата: за време на одржување на кампот (3400,00 денари)
Учество од ден 1100,00 денари (или за четири дена 3400,00
денари)
Во оваа цена е вклучено учество на сите активности во кампот,
ручек, сертификат и пакет материјали.

Транспорт

Превозот до Охрид и од Охрид учениците, односно нивните
родители го организираат сами.

Податоци за уплата

Примач: Друштво на физичарите на Република Македонија
Банка на примач: Комерцијална Банка
Жиро сметка: 300000001043853
Цел на дознака: Камп - физика (име и презиме на ученикот)
Или уплата на лице место кај Вера Зороска

Скопје, 19.4.2018
Боце Митревски,
Претседател на ДФРМ

