TUDÁSBAJNOKSÁG

Nevezési határidı:

a Gyıztesek Versenye!

2018. szeptember 24.

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

62

Egyéni nevezési lap
azoknak, akik a küldeményeket az OTTHONI címükre kérik.
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: nevezes@tudasbajnoksag.hu

Szülı neve:

Levelezési cím (irányítószámmal)1:

Számlázási név2:

Számlázási cím2:
Tel.:

E-mail cím:

 Hozzájárulok, hogy erre az e-mail címre a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjenek.
1. Kérjük, azt a címet adja meg, ahová a küldeményeket küldhetjük.

2. FONTOS: amennyiben NEM ad meg számlázási nevet és címet, úgy a Szülı nevét és a levelezési címet tekintjük számlázási adatnak.

A versenycsomagokról:
START: mindenkinek ajánlott; OPTIMUM: megéri; EXTRA: a legjobb befektetés a fejlıdésbe.
A csomagok tartalmáról bıvebben itt tájékozódhat: www.tudasbajnoksag.hu
NYOMTATOTT BETŐKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! Nevezzenek több tantárgyra!
Sorszám

A versenyzı neve és
e-mail címe

Oktatási
azonosító
száma

Megszólítása

*Angol nyelv esetén töltendı ki!

Cso- Hány
Osztálya és
Tantárgy
éve
BETŐJELE (több tantárgyat egymás mag
jele tanul
alá kérjük írni)
(pl. 5/C)
S/O/E
*

/
e-mail:

/
e-mail:

/
e-mail:

Start csomag – S (2 500.- Ft/félév):

Optimum csomag. – O (4 500.- Ft/félév)

Extra csomag – E (5 500.- Ft/félév):

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

Nevezéskor befizetett
díj: ………….(Ft/félév)
…………………… Ft

10402805-50526749-85781009
A megjegyzés ill. közlemény rovatba kérjük írja be gyermeke(i) nevét és oktatási azonosítóját!
Csekket ügyfélszolgálatunktól igényelhet: nevezes@tudasbajnoksag.hu
FIGYELEM! A NEVEZÉS egész évre szól, a fenti csomagdíjak EGY TÁRGYRA és EGY FÉLÉVRE vonatkoznak.
Fizetéskönnyítés: az éves díj két részletben fizethetı.
Az 1. félévi részlet fizetési határideje: 2018. október 15. A 2. részlet fizetési határideje: 2019. január 11.
(Lehetıség szerint a befizetésrıl szóló igazolást is küldjék el a nevezéssel együtt.)
Adatkezelés:
A szülı aláírásával tudomásul veszi, hogy a versenyre benevezett gyermeke személyes adatait (név, megszólítás, osztály, email cím) a
versenyszervezı a verseny lebonyolítása érdekében kezeli. A verseny Adatkezelési tájékoztatója a www. tudasbajnoksag.hu honlapon
elérhetı, ennek megismerését és elfogadását a szülı jelen nyilatkozat aláírásával elismeri.

 Hozzájárulok, hogy gyermekem email címére a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjenek.

Dátum:

..................................................

Szülı aláírása: ................................................................

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

