Kedves Pedagógus!
Hamarosan esedékessé válik a Tudásbajnokság 2. félévre eső nevezési díjának befizetése azok
számára, akik részletfizetést kértek. Kérjük, hogy a nevezési díjakat 2022. január 10-ig
gyűjtse be a tanulóktól, és a kiküldött díjbekérő alapján fizesse be.
A munkája megkönnyítése érdekében a következő újításokat vezetjük be ettől az évtől.
o A honlapunkon a Jelentkezés oldalon a 2. féléves díjak menüpontban részletesen
megmutatjuk azoknak a tanítványainak a listáját, akiknek a jelentkezését Ön adta le, és
van esedékes díjuk. Itt azt is tudja rögzíteni, kitől vette már át ezt az összeget.
o A fizetendő összegről és a fizetési határidőről minden tanulót külön is értesítünk
e-mailben.
o 2022. január 6. napjáig lehetőséget adunk arra, hogy a díjakat a szülők közvetlenül is
kifizethessék bankkártyával. Erről minden tanulót e-mailben is értesítünk. Ha a szülő
él ezzel a lehetőséggel, akkor a tanuló díjfizetési kötelezettsége el is tűnik az Ön
listájáról, jelezve, hogy ezzel nem kell foglalkoznia.
o A 2. féléves díjak menüpontban lehetősége van arra, hogy az esetleges
tantárgylemondásokat jelezze. A lemondott tárgyak 2. féléves díjáról nem küldünk ki
díjbekérőt.
o A nevezési díjakat itt helyben kifizetheti bankkártyával, illetve itt kérhet díjbekérőt az
átutalásos, vagy a csekken történő kifizetéshez. Javasoljuk, hogy mindig csak azokról
a nevezési díjakról indítsa a fizetést, amelyeket már befizettek Önnek. A befizetéseket
január 6-áig több részletben is megteheti.
o Kérjük, hogy átutalásos vagy csekken történő befizetést csak az itt kapott bizonylat
alapján indítson, és mindenképp tüntesse fel közleményként a kiküldött díjbekérőn
lévő rendelésszámot vagy a bizonylatszámot.
o Azokról a nevezési díjakról, amikről 2022. január 6. napjáig Ön nem indítja el a
befizetést, automatikusan díjbekérőt küldünk ki, a jelentkezéskor megadott számlázási
adatokkal. Lemondásokat ezt követően már csak az ügyfélszolgálaton keresztül tud
kezdeményezni.
Lehetőséget fogunk biztosítani arra is, hogy az újonnan érdeklődő tanulókat a második félév
versenyeire benevezze. Ehhez újra meg fogjuk nyitni az iskolai és az egyéni jelentkezési
felületet. A jelentkezés menete hasonló, mint az év eleji indulásnál:
o Fel kell venni a tanuló jelentkezési lapját. Ha olyan tanuló jelentkezik új tárgyra, aki az
első félévben már nevezett, akkor az OM azonosítójának megadásával a személyes
adatai be is töltődnek.
o Bármelyik tárgyra jelentkezhet tetszőleges csomaggal.
o A most jelentkezőknek csak féléves díjat fogunk felszámolni.
o Az új jelentkezési lapok a kosárba kerülnek, ahonnan a már megszokott módon kell
megrendelni.
o Most is lehetőség van arra, hogy Ön megadja a személyes meghívókódját, és az új
jelentkezők erre hivatkozva maguk is le tudják adni az iskolai nevezést, és annak díját
ki is fizethetik közvetlenül.

