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Nyerőoldalak!

Nyerjen 50 000 Ft értékű könyvtámogatást  
az osztályának + Tehetségtámogató Közösség Díj 

 PÁLYÁZATI ADATLAP
 Pályázat könyvtámogatásra 2018 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE

A pályázó osztályközösség évfolyama, betűjele (pl. 7/A): |___|___|        létszáma 2018. 09. 01-én:  |___|___|fő

A pályázó osztályból a Tudásbajnokságra minimum 1 tantárggyal  
érvényesen benevezett* tanulók száma (érvényes pályázathoz min. 5 fő szükséges):  |___|___|fő

A Tehetségtámogató Közösség Díjra jogosultak vagyunk (X).  |___|
(A teljes osztály legalább fele nevezett a Tudásbajnokság versenyre)

A pályázó osztályközösség osztályfőnökének neve:   ___________________________________________________

e-mail-címe:  _____________________________________ Telefonszáma:  ________________________________

Adatkezelés: A pályázat aláírója hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, beosztás, e-mail-cím) a pályázat ki-
írója a pályázat lebonyolítása céljából kezelje, azokat átadja a pályázat lebonyolításában közreműködő szolgáltató 
partnereinek (ügyfélszolgálat, szerződéskezelés, szállítás). Adatkezelés alapja: személyes hozzájárulás. Időtartama: a 
pályázat lebonyolításának ideje.
  _________________________________________
 osztályfőnök aláírása
 A pályázati adatlap másolható, eredeti aláírás szükséges minden oldalra

Srsz.
A Tudásbajnokság 2018–19-es versenyére  
érvényesen benevezett TANULÓK NEVE**

(Kérjük olvasható, nyomtatott írással töltsék ki!)
Srsz.

A Tudásbajnokság 2018–19-es versenyére  
érvényesen benevezett TANULÓK NEVE**

(Kérjük olvasható, nyomtatott írással töltsék ki!)

1. 12.

2. 13.

3. 14.

4. 15.

5. 16.

6. 17.

7. 18.

8. 19.

9. 20.

10. 21.

11. 22.

*  Érvényes nevezéshez a nevezés határidőre történő beadása, és minimum az első féléves nevezési díj határidőre történő befizetése 
szükséges.

** Minden tanuló neve csak EGYSZER szerepelhet a névsorban, függetlenül attól, hogy hány tantárgyból nevezett a versenyre.
Nyertes pályázata esetén hozzájárul-e, hogy az osztályfőnök nevét a www.tudasbajnoksag.hu internetes oldalon a 
pályázat kiírója közzétehesse?

            ¨ igen    ¨    nem
A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a pályázati kiírásban megfogalmazott pályázati feltételeket. 

 Dátum: _________________________________   ________________________________
  osztályfőnök aláírása
Beküldendő postán a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa, 6701 Szeged, Pf. 784 címre.
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