UTÓLAGOS JELENTKEZÉSI LAP ( a 2020/2021 – es tanév során bármikor beküldhető )
A támogatói felajánlásoknak köszönhetően a verseny díjazása folyamatosan bővül, ezért a tanév során (2021 áprilisáig) lehetőséget
biztosítunk minden diák számára a csatlakozásra.
A Körösök Menti Levelezős Versenyre benevezett diákok - nevezésenként – és a benevező pedagógus 35000 Ft értékű
ajándékutalványban részesül (a zalakarosi Aphrodite Hotel jóvoltából)*, amely(ek) osztálykirándulásnál is felhasználható(ak).
A versenyen résztvevő diákok és pedagógusaik megkapják az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, továbbá a Bárka
Halászati Látogatóközpont családi tiszteletjegyét is.
Az utólagos jelentkezési lap beérkezését követően azonnal elküldjük - e-mail-ben és postai úton is - a jelentkezőknek az addigi
feladatsorokat, kódlapokat. A beküldési határidő természetesen ezen időponthoz és a fordulók számához fog igazodni.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot olvashatóan töltsék ki! Köszönjük!
ISKOLAI JELENTKEZÉS
ISKOLA ADATAI:
MEGYE:
ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVE:

KAPCSOLATTARTÓ TANÁR/TANÍTÓ ADATAI:
NEVE:
tel.:
e-mail:

CÍME:

tel./fax:
e-mail:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK (Ha nem az iskola címére kérik.):

SZÁMLÁZÁSI NÉV:

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

JELENTKEZŐ DIÁKOK:
neve

osztálya

e-mail címe

választható tantárgyak
(A megfelelő helyre tegyen x – et!)
matematika
magyar
1-8. osztály
nyelvtan
2-8.osztály

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYÉNI JELENTKEZÉS: (A tanuló a saját lakcímére kapja a verseny anyagait.)
TANULÓ ADATAI:
SZÜLŐ ADATAI:
MEGYE:
NEVE:
TANULÓ NEVE:___________________________________osztály:_____
CÍME:
e-mail címe:___________________________________________________
a verseny tantárgya(i):
A megfelelő helyre tegyen x – et!
tel.:
MATEMATIKA:_______MAGYAR NYELVTAN:(2-8. osztály)________
e-mail:
ISKOLÁJÁNAK NEVE, CÍME:

CÍM (ahová a feladatlapokat kérik):
tel./fax:
e-mail:
SZÁMLÁZÁSI ADATOK (Ha nem a szülő címére kérik.):
SZÁMLÁZÁSI NÉV:

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

A jelentkezési lap tetszés szerint nyomtatható, fénymásolható, továbbítható.
letölthető: http://tukorysuli.hu/index.php/diakoldal/korosok-menti-levelezos-verseny
Fizetési mód (Kérem, hogy a megfelelő helyre tegyen x-et!): csekk:____ átutalás:_____ FIZETÉSI HATÁRIDŐ: visszaküldés utáni két
héten belül A verseny nevezési díja iskolai jelentkezés esetén: 3900 Ft/ fő/tantárgy/tanév; egyéni jelentkezés esetén: 4700 Ft/
fő/tantárgy/tanév Banki átutalással történő befizetés esetén a: 53300232-18686270 (Békés Takarék Szövetkezet, Solymosi Sándor)
számlaszámra kérjük az összeg átutalását. A megjegyzés, közlemény rovatban tüntessék fel az iskola nevét, címét és a nevezési díjat befizető
diákok számát! A csekkes befizetést kérőknek a csekket kipostázzuk. Köszönjük!
cím: KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY 5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4.e-mail: korosokmenti@gmail.com;
okmmv@freemail.hu tel.: 06308563218 Kitöltött jelentkezési lapokat e-mail-ben is elfogadunk.
*minimum 2 fő, 2 éjszakára történő foglalása esetén érvényesíthető (több szolgáltatás kedvezményéből adódik össze)

