TUDÁSBAJNOKSÁG

Módosított
nevezési határidı:

a Gyıztesek Versenye!

2017. október 6.

Beküldendő postán: Tudásbajnokság, 6701 Szeged Pf. 784 vagy faxon: (62) 551-139

Iskolai nevezési lap

62

Több szervezı mentortanár esetén kérjük, külön-külön lapot töltsenek ki!

A nevezés interneten könnyebb, gyorsabb, pontosabb!
Nevezzen itt: www.tudasbajnoksag.hu/Nevezes/Pedagogus
FONTOS:
Kérjük, ezt a nevezési lapot csak akkor használja, ha nincs módja internetes jelentkeztetésre.
Ha interneten jelentkezett, postai úton ezt a nevezési lapot NEM kell beküldenie.
Ha utólag módosítani szeretne a nevezéseken, itt szíveskedjen jelezni: nevezes@tudasbajnoksag.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 levelezési címe:
Számlázási név és cím:1
Szervezı mentortanár neve:

Megszólítása2:

E-mail címe:

Oktatási azonosító száma:

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

1. FONTOS: amennyiben NEM ad meg számlázási nevet és címet, úgy az iskola nevét és levelezési címét tekintjük számlázási adatnak.
2. Kérjük, a megszólításhoz azt a nevet írja, ahogy leveleinkben szólíthatjuk!
Start csomag – S ( 1400.- Ft/félév )

Optimum csomag. – O ( 3200.- Ft/félév )

Extra csomag – E ( 3800.- Ft/félév )

Tantárgyak száma: …… db

Tantárgyak száma: …… db

Tantárgyak száma: …… db

Összesen: …………Ft/félév

Összesen: ……………… Ft/félév

Összesen: ……………Ft/félév

Nevezéskor
befizetett díj:
…………………

Ft

FIGYELEM! A nevezés EGÉSZ TANÉVRE szól, a megadott nevezési díjak versenycsomagonként
EGY TANTÁRGYRA és EGY FÉLÉVRE vonatkoznak!

A nevezési díjat  a mellékelt csekken  átutalással fizetem (kérjük, jelölje)
Az átutalást a következı számlaszámra teljesítheti: IT Stúdió Kft
10402805-50526749-85781009
A megjegyzés ill. közlemény rovatba kérjük írja be az Ön és az iskolája nevét!
Fizetéskönnyítés: az éves díj két részletben fizethetı.
Az 1. félévi részlet fizetési határideje: 2017. október 16. A 2. részlet fizetési határideje: 2018. január 12.
(Lehetıség szerint a befizetésrıl szóló igazolást is küldjék el a nevezéssel együtt.)

Tehetséggondozás, délutáni foglalkozások! Szeretnék házibajnokságot szervezni.
A jutalmazáshoz ……..db Tudásbajnokság matricát igényelek.

(Automatikusan jár maximum a nevezett tantárgyak száma*30, ennél nagyobb számú igényt egyedileg bírálunk el.)

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

Aláírás: ....................................................... ..

Az oldal fénymásolható! Szkennelt jelentkezési lapot elfogadunk. Ide küldhetı: nevezes@tudasbajnoksag.hu

Szíveskedjenek a nevezési lap mindkét oldalát beküldeni!

Iskola neve:

Helység:

Oldalszám:

A Tudásbajnokságra az alábbi tanulók neveznek be
*Angol nyelv esetén töltendı ki!

NYOMTATOTT BETŐKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

Sorszám

A versenyzı neve és
e-mail címe

Oktatási azonosító
száma

Megszólítás

Osztály
és
betőjel
(pl.: 5/C)

Tantárgy
(Több tantárgyat
egymás alá kérjük írni!)

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:
Az oldal fénymásolható! Szkennelt jelentkezési lapot elfogadunk. Ide küldhetı: nevezes@tudasbajnoksag.hu

Szíveskedjenek a nevezési lap mindkét oldalát beküldeni!

Csomag
jele
S/O/E

Hány éve
tanul*

Beszedett
nevezési díj (Ft)

