
Sonja−Kovalevsky−dagarna
Matematik för gymnasister
Lund, 10−11 oktober 2003

Tack för intresseanmälan till Sonja-Kovalevsky-dagarna p̊a Lunds universitet i oktober.
Vi har reserverat plats för tv̊a av Era gymnasieelever.

Det är nu tid för en definitiv anmälan. Vi vill ha namn och e-post p̊a Era tv̊a deltagare
senast den 9 september (vi har redan f̊att lite information fr̊an en del skolor). Anmälan kan
göras med vanlig post eller (helst) via e-post till adressen:
kovalevsky@maths.lth.se

Som vi tidigare informerat är kostnaden faställd till 3000 kr/deltagare. Evenemanget
finansieras enbart genom stipendier fr̊an universitet, företag och skolor, där de tv̊a först-
nämnda källorna inte räcker för att finansiera 200 deltagare. Vi vill därför be Er att göra
ert bästa för att stipendiera Era elever (en del skolor har redan lämnat besked om detta vid
preliminäranmälan medan andra d̊a var osäkra). Vi är tacksamma för besked om Edra sti-
pendieringsmöjligheter samtidigt med definitiv anmälan. Beloppet kan sättas in p̊a PostGiro
15650-5 Lunds universitet senast den 23 september. Var vänlig ange följande beteckning
vid inbetalning: 107151/SK/70-02.

Under v 37-38 kommer vi att ha närmare kontakt med Er ang̊aende detaljer kring resa och
uppehälle. Fortsatt kontakt kommer företrädesvis att ske via e-post till skolans kontaktperson
och anmälda elever.

Vi bifogar en affisch med anknytning till detta evenemang. Sätt gärna upp den p̊a lämplig
plats p̊a Er skola.

Det g̊ar ocks̊a bra att kontakta oss genom

Mario Natiello
Matematikcentrum (LTH), Lunds Universitet
Box 118 - Hämtställe 6
221 00 LUND
Tel : 046-222 09 19
Epost: kovalevsky@maths.lth.se

Vänliga hälsningar

Gunnar Sparr
Matematikcentrum, Lunds Universitet

Sonja-Kovalevsky-dagarna — matematik för gymnasister
11–12 november 2005, Linköping

Det är nu dags att göra en definitiv anmälan till Sonja-Kovalevsky-dagarna. Ni som redan
gjort en intresseanmälan har f̊att platser reserverade och har i dagarna f̊att ett e-brev med
instruktioner om att göra en definitiv anmälan.

Vi vill upplysa Er som inte gjort en intresseanmälan om att det fortfarande finns möjlighet
att anmäla tv̊a av Era matematikintresserade gymnasieelever till att delta i Sonja-Kovalevsky-
dagarna i Linköping. Närmare detaljer om syfte, program och arrangörer för Kovalevskydagarna
finner Ni p̊a webbsidan http://www.mai.liu.se/kovalevsky

Definitiv anmälan göres genom att fylla i nät-formuläret p̊a webbsidan
http://www.mai.liu.se/kovalevsky/anmalan.html senast den 20 september.

Vi förbeh̊aller oss rätten att själva fördela 30 platser för att säkerställa en bred representation
fr̊an hela landet. I övrigt tillämpas turordning efter anmälningsdatum. Vi har ca 60 platser kvar.

Vi kommer att bekosta evenemanget inklusive resa, mat och boende för deltagarna. Detta
finansieras genom bidrag fr̊an universitet, företag och deltagande gymnasieskolor, där de tv̊a
förstnämnda källorna inte räcker för att finansiera 200 deltagare. Vi vill därför be Er att göra
Ert bästa för att lämna ett bidrag p̊a 3000 kr per deltagare (en del skolor har redan lämnat
besked om detta vid preliminäranmälan medan andra d̊a var osäkra). Vi är tacksamma för
besked om Edra bidragsmöjligheter samtidigt med den definitiva anmälan. Beloppet sätts in
p̊a PlusGiro 183415-9 Linköpings universitet senast den 11 oktober. Var vänlig ange vid
inbetalningen Er skola samt projektnr 16411500.

Efter anmälningstidens utg̊ang kommer vi att ha närmare kontakt med de skolor som har valt
att delta i evenemanget ang̊aende detaljer kring resa och uppehälle. Fortsatt kontakt kommer
företrädesvis att ske via e-post till skolans kontaktperson och anmälda elever.

Hör av Er med eventuella fr̊agor till

Mikael Langer
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel : 013 - 282444
Epost: kovalevsky@mai.liu.se

Vänliga hälsningar

Svante Linusson, professor, Matematiska institutionen, Linköpings universitet


