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Oldalszám:

Jelentkezési lap
Több kapcsolattartó tanár esetén kérjük, külön-külön lapot töltsenek ki!

A jelentkezés interneten könnyebb, gyorsabb, pontosabb!
Jelentkezz itt: www.bendeguzakademia.hu
FONTOS:
Kérjük, ezt a jelentkezési lapot csak akkor használja, ha nincs módja internetes jelentkeztetésre.
Ha interneten jelentkezett, postai úton ezt a jelentkezési lapot nem kell beküldenie.
Ha utólag módosítani szeretne a jelentkezéseken, itt szíveskedjen jelezni:
jelentkezes@bendeguzakademia.hu
Iskola neve:

OM azonosító:

Igazgató neve:

Isk. létszáma:

E-mail címe:

Tel.:

A mezı kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy erre az e-mail címre a versennyel kapcsolatos tájékoztató anyagot küldjenek.

Iskola címe:

Fax:

Kapcsolattartó tanár neve:

Megszólítása1:

E-mail címe:

Oktatási azonosító száma:

A mezı kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy erre az e-mail címre a versennyel kapcsolatos tájékoztató anyagot küldjenek.

1. Kérjük, a megszólításhoz azt a nevet írja, ahogy leveleinkben szólíthatjuk!

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia országos levelezı tanulmányi versenyre az alábbi tanulók neveznek
be. A nevezési díj tanulónként, tantárgyanként 2.700 Ft/félév. Mindösszesen: ...... ……………… Ft/félév.
A nevezés az egész tanévre szól. Az 1. félév nevezési határideje: 2012. szeptember 21.
(Az 1. félévi részlet fizetési határideje: 2012. október 15. A 2. részlet fizetési határideje: 2013. január 14.)
1. A nevezési díj összegét a Bendegúz Akadémia által mellékelt csekken küldöm el.
2. Az összeget az iskola (önkormányzat, alapítvány, stb.) átutalással/csekken fizeti. A számlát a következı
névre kérjük: ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
!!! Kérjük, számlázási igényüket pontosan jelezzék, mert számlát utólag módosítani nem áll módunkban!
A számlát a csekken vagy átutaláson szereplı névre és címre tudjuk csak kiállítani!
Dátum: ..................................................
Aláírás: .................................... .....................
Ha feliratkozott A pedagógusok a tehetségért! címő hírlevelünkre, ezzel biztosította, hogy egy Ön által kiválasztott tehetséges
diákja egy tantárgyból díjmentesen legyen teljes jogú tagja a Bendegúz Akadémiának a 2012–2013-as tanévben!
A feliratkozás utólag is megtehetı a www.bendeguzakademia.hu honlapunkon.
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NYOMTATOTT BETŐKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
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Az oldal fénymásolható! Szkennelt jelentkezési lapot elfogadunk. Ide küldhetı: jelentkezes@bendeguzakademia.hu
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