
Név:  ................................................................................................   Megszólítás: ................................  Osztály: .................

Oktatási azonosító:  .............................................    E-mail-cím: ...........................................................................................

Adatkezelés: aláírásommal igazolom, hogy a versenykiírást és a verseny adatkezelési szabályzatát a  
www.tudasbajnoksag.hu oldalon elolvastam és tudomásul vettem.

    Hozzájárulok, hogy a fenti e-mail-címre a verseny szervezői hírlevelet küldjenek.

  **  Jó verseny GARANCIA! Ha nem találod elég jónak a versenyt, visszamondhatod a 2. forduló beküldési határidejéig. A nevezési díjat 100%-ban visszatérítjük.
*** Könnyítettünk a nevezési díj fizetésén. A nevezés teljes évre szól, de az éves díj két részletben fizethető, félévenként.  Az első részlet határideje: október 14.

Választható tantárgyak:
Osztályonként különböző 

feladatok!
Nevezz több tantárgyra!

Alsó tagozat 
Matematika 1., 2., 3., 4. 
Környezetismeret 1., 2., 3., 4. 
Magyar nyelv 1., 2., 3., 4. 
Olvasás, szövegértés 1., 2., 3., 4.
Angol kezdő, haladó.
(Kezdő, aki max. 3 éve tanulja) 
Felső tagozat
Matematika 5., 6., 7., 8.  
Magyar nyelv 5., 6., 7., 8. 
Irodalom 5., 6., 7., 8. 
Történelem 5., 6., 7., 8. 
Természetismeret 5., 6.
Biológia 7., 8. 
Angol kezdő, haladó.
(Kezdő, aki max. 3 éve tanulja) 

NEVEZÉSI KÁRTYA ISKOLAI NEVEZÉSHEZ              Add át az osztályfőnöködnek, tanárodnak!

                       TUDÁSBAJNOKSÁG versenycsomagok
                          a jutalmazás, értékelés tantárgyanként, évfolyamonként történik

Start
 Online

Optimum
Online+küldemény

Elit  
Online+küldemény+J

           9 választható tantárgy, akár eltérő versenycsomaggal ü ü ü

* 2 az 1-ben: 1 nevezéssel a kiválasztott tárgyból részt vehetsz
1.  egy 6 fordulós levelezős versenyen a csomagnak megfelelően, és
2.  egy megyei fordulóból és országos döntőből álló tanulmányi versenyen 

ü ü ü

100% Jó verseny GARANCIA ** ü ü ü

6 levelezős forduló (3 az első félévben, 3 a másodikban) ü ü ü

Megyei bajnoki forduló mindenkinek, aki a levelezős verseny minden 
fordulójának megoldásait beküldi ü ü ü

Kreatív emlékkönyv a megyei bajnoki forduló minden résztvevőjének ü ü ü

Érem és jutalom a megyei bajnoki forduló 1–3. helyezettjének ü ü ü

Országos döntő a megyei bajnoki forduló legjobbjainak ü ü ü

Bajnoki serleg, érem és jutalom az országos döntő 1–3. helyezettjének ü ü ü

Tárgyjutalom az országos döntő 4–10. helyezettjének ü ü ü

Kreatív emlékkönyv az országos döntő minden résztvevőjének ü ü ü

Arany, ezüst és bronz minősítésű online jelvény  
a levelezős feladatokban elért eredmény alapján (félévkor és év végén) ü ü ü

Kedvezményre jogosító könyvkupon minden jelentkezőnek
(tantárgyanként; teljes értéke 1000 Ft) ü ü ü

Feladatlap, megoldási lehetőség és értékelés az interneten ü ü ü

Névre szóló IGAZI levél a versenyzőknek, értékeléssel ü ü

Színes feladatlapok és kódlap a megoldásokhoz fordulónként ü ü

Ajándék színes Bendegúz mappa a feladatlapoknak ü ü

Minden levelezős fordulóban ajándék és csoki ü ü

Arany, ezüst és bronz minősítésű oklevél és jelvény  
a levelezős feladatokban elért eredmény alapján (félévkor és év végén) ü ü

A kitartás jutalma: Bendegúz kalendárium 
(kizárólag a verseny résztvevőinek; vidám, játékos fejtörők, hasznos ismeretek) ü ü

Névre szóló jutalomkönyv év végén ü

Minden levelezős fordulóban nyereményjáték értékes ajándékokért ü

Minden levelezős fordulóban kedvezményre jogosító könyvkupon 
(teljes értéke 4800 Ft) ü

A nevezési díj félévenként és tantárgyanként *** (iskolába postázással) mindössze                  
1600 Ft

megéri 
3400 Ft

a legjobb befektetés  
4200 Ft

A nevezési díj félévenként és tantárgyanként *** (otthoni címre postázással) 2700 Ft 4800 Ft 5900 Ft

Mutasd meg otthon anyukádnak/apukádnak, válasszatok csomagot!
Nevezz be több tantárgyra!

2 az  

1-ben! *

Tantárgy Versenycsomag

¨ Start   ¨ Optimum  ¨ Elit

¨ Start   ¨ Optimum  ¨ Elit

¨ Start   ¨ Optimum  ¨ Elit
..........................................................

Tanuló aláírása

Szülő neve:  ................................................................. Szülő aláírása: ............................................................

Jelentkezem a Tudásbajnokságra, 
a küldeményeket az ISKOLÁBA 

kérem.

(A diákigazolvány azonosító száma.)


