nyelvÉSZ Barátok Közössége Díj
osztályoknak
Garantált könyvajándék az
iskoláknak

nyelvÉSZ

Nevezési határidı:

Anyanyelvi tanulmányi verseny

2019. január 17.

Nevezési lap
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Több szervezı pedagógus esetén kérjük, külön-külön lapot töltsenek ki!
Beküldhető postán (Tudásbajnokság, 6701 Szeged Pf. 784); faxon: (62) 551-139, vagy

legegyszerűbben itt: jelentkezes@nyelvesz.bendeguzakademia.hu. A módosításokat is ezen az e-mail címen kérjük jelezni.

Iskola neve:

OM azonosító:

Iskola levelezési címe:
Tel.:

E-mail címe:

 Hozzájárulok, hogy erre az e-mail címre a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjenek.
Igazgató neve:

Isk. létszáma:

Szervezı pedagógus neve:

Megszólítása1:

E-mail címe:

Oktatási azonosító száma:

 Hozzájárulok, hogy erre az e-mail címre a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjenek.
1

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

Számlaigény:

Számlázási név és cím:2

készpénzes

átutalásos

Amennyiben átutalással fizet, azt a következı számlaszámra teljesítheti: IT Stúdió Kft

10402805-50526749-85781009
A megjegyzés / közlemény rovatba kérjük írja be az Ön és az iskolája nevét!
2

FONTOS: amennyiben NEM ad meg számlázási nevet és címet, úgy az iskola nevét és levelezési címét tekintjük számlázási adatnak.

A nevezési díj: 1 500 Ft/fı
A nevezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2019. január 17.
Befizetett nevezési díj összesen: …………………… Ft
Kérjük, a befizetésrıl szóló igazolást is küldjék el a nevezéssel együtt.

nyelvÉSZ Barátok Közössége Díj
(Nevezés külön lapon! A díjra azok az OSZTÁLYOK jogosultak,
ahonnan min. az osztály létszámának fele benevez a versenyre. Kérjük, ajánlják az osztályfınökök figyelmébe!)
Adatkezelés:
A szülık a nevezés elıtt tájékoztatást kaptak a verseny feltételeirıl, továbbá arról, hogy gyermekük személyes adatait (név, megszólítás, iskola,
osztály, email cím) a versenyszervezı a verseny lebonyolítása érdekében kezeli, azt a verseny lebonyolításában közremőködı partnereinek
(kapcsolattartás, szállítás) átadja, a versenyzık részére a versenyrıl tájékoztatást küld, a versenyzı nevét és eredményeit közzé teszi, a bennülıs
fordulók során róla kép- és hangfelvételt készít, és azt publikálja. Az adatkezelés idıtartama: a meghirdetett verseny idıszaka.

 Jogosult vagyok a „nyelvÉSZ válogatott feladatgyőjtemény” ajándék példányára.
(feltétel: min. 10 tanuló benevezése a versenyre) (Az ajándék példány kiszállítása ingyenes.)
 Ezúton megrendelek a „nyelvÉSZ válogatott feladatgyőjtemény” címő kötetbıl ………… példányt ELİRENDELÉSI
ÁRON. Elfogadom, hogy szállítási cím a nevem és az iskola levelezési címe, és a küldeményt utánvéttel fizetem.
Elırendelési ár: 2 200 Ft (A kötet teljes ára 3 200 Ft.) (A szállítási költség 799.- Ft. 2 kötet rendelésétıl a szállítás ingyenes.)

Dátum: ..................................................

Szervezı pedagógus aláírása:....................................................... ..
Az oldal fénymásolható!

Szíveskedjenek a nevezési lap mindkét oldalát beküldeni!

Iskola neve:

Szervezı pedagógus neve:
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NYOMTATOTT BETŐKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

sorszám

A versenyző neve

Kérjük, adja meg az osztály megjelölését (a, b, c, stb.) is!

oktatási azonosító
száma

Az oldal fénymásolható!

Szíveskedjenek a nevezési lap mindkét oldalát beküldeni!

megszólítása osztálya

