
közös külseje

www.tudasbajnoksag.hu
Olvasd le a 

telefonoddal!

Garantált ajándék!
Egyedi kulcstartó és emlékérem pedagógusoknak  

a verseny 20. évfordulójára.

Egyedülálló!
Választható versenycsomagok.

Interneten is beküldhető megoldások!

Nagyszabású!
Levelezős fordulók, amelyek felkészítenek.

Megyei forduló* és országos döntő,  
ahol bizonyíthatsz!

11 tantárgyból választhatsz!
Érdekes, izgalmas feladatok.

Kiemelkedő díjazás!
Fordulónként ajándékok, bajnoki serleg,  

érmek és oklevél a győzteseknek.

Elismeri és jutalmazza 
a pedagógusokat, a szülőket, 

az osztályközösséget  
és az iskolát!
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Mozgósítsa tanítványait, szerezzék meg a dicsőséget!

A nevezés határideje: 2018. szeptember 24.

1000 Ft
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A Győztesek Versenye.
Az EGYETLEN tanulmányi verseny ifjú tehetségeknek,

mely FELKÉSZÜLÉST IS NYÚJT a döntőkre!
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TUDÁSBAJNOKSÁG

A szervező mentortanárok elismerése tehetséggondozó munkájukért

A nevezett tanulók versenycsomagjaitól függően Start Optimum  
és Extra

Kedvezményre jogosító könyvkupon (teljes értéke 5000 Ft) ü ü

Jubileumi emlékérem a verseny 20. évfordulójára ü ü

Ajándék könyv, ha legalább 15 tanulója érvényesen nevezett a Tudásbajnokságra ü ü

Garantált ajándék a nevezésekért: egyedi kulcstartó a verseny 20. évfordulójára ü ü

Feladatlapok fordulónként (a nevezett tantárgyakból, elektronikusan) ü ü

Ajándék matrica igénylésének lehetősége a délutáni vagy a szakköri 
foglalkozásokhoz (év elején, nevezéskor) ü ü

Jutalom a megyei bajnoki fordulók 1–3. helyezettje  
tanárának (évfolyamonként, tantárgyanként) ü ü

Kreatív emlékkönyv, ha indult versenyzője a megyei fordulón ü ü

Jutalom az országos döntő 1–3. helyezettje  
tanárának (évfolyamonként, tantárgyanként) ü ü

Kreatív emlékkönyv, ha részt vett diákja az országos döntőn ü ü

Elismerő oklevél év végén a tehetséggondozó munkáért ü ü

Jutalomkönyv az éves minősített tehetséggondozó munkáért ü ü

Igazolás a tehetséggondozói munkáról a pedagógusi portfólióba ü ü

Alapítványi támogatás, ha legalább 25 tanulója részt vesz a Tudásbajnokságon  
(a befizetett Optimum és Extra nevezési díj 10%-a) ü ü

Színes feladatlapok fordulónként (a nevezett tantárgyakból, papíron is) ü

Ajándék színes mappa a feladatlapoknak ü

Minden fordulóban ajándék és csoki ü

Bendegúz kalendárium (vidám, játékos fejtörők, hasznos ismeretek) ü

Nevezési díj: már 1500 Ft/tantárgy/félév nevezési díjért részt vehetnek a versenyen.  
A pontos nevezési díj a választott csomagtól függ, a mellékelt színes tájékoztatón található.
Könnyítés: a nevezés egész évre szól, de az éves díj két részletben is fizethető. Első részlet 
2018. október 15-ig, második részlet 2019. január 11-ig. Fizetés a mellékelt csekken vagy 
utalással történhet (lásd az iskolai nevezési lapot).
100% garancia! Ha a nevező elégedetlen, lemondhatja a 2. forduló beküldési 
határidejéig. A nevezési díját visszatérítjük.

Mozgósítsa tanítványait,  
és nevezzenek mihamarabb! 

Nevezni legegyszerűbben  
a www.tudasbajnoksag.hu honlapon lehet,  

a Nevezés menüpont alatt. Ha erre nincs mód, használja a mellékelt iskolai nevezési lapot!  
A nevezés határideje: 2018. szeptember 24.

Cím: Tudásbajnokság 6701 Szeged, Pf. 784, 
fax: (62) 551-139, e-mail: jelentkezes@tudasbajnoksag.hu.

Munkatársunk készséggel áll rendelkezésére a (62) 551-133-as telefonon.
Részletek a versenykiírásról a www.tudasbajnoksag.hu oldalon.

A mentortanárok szakmai anyagokkal és értékes díjakkal gazdagodnak.

Mindegyik juttatás egyszeresen értendő akkor is, ha többféle csomagra jelentkeznek.  
Érvényes nevezésnek a nevezés leadása és a nevezési díj befizetése számít.

„Sokrétűen fel tudom használni: 
időtöltő, házi, szorgalmi, 

tehetséggondozás.”
(Oravecz Emőke, pedagógus)
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