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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
nevezési lap
postára adás határideje: 2019. január 18., éjfél
postai cím: Balázs Anna,
LWp Kommunikáció, 1113 Budapest, Dinnye utca 12. II. em. 6.
1. nevezési kategória
Kérjük, húzza alá, melyik kategóriában indul a csapat!
1.
2.
3.
4.

kategória: 3-4.osztályosok
kategória: 5-6.osztályosok
kategória: 7-8.osztályosok
kategória: 9-10-11.osztályosok

2. csapat neve: …………………………………………….
3. csapattagok nevei és korosztályuk
(Minimum 3, maximum 5 fős lehet a csapat.)
1. csapattag neve: ………………………
osztály: …………………………
2. csapattag neve: .............................
osztály: .................................

4. csapattag neve: ………………………
osztály: ...................................
5. csapattag neve: ..............................
osztály: ..................................

3. csapattag neve: .............................
osztály: .................................

4. a csapatot felkészítő kapcsolattartó személy adatai
Kérjük, csak a megfelelő pontot töltse ki attól függően, hogy Ön pedagógus vagy szülő.
a) pegadógus
• név:
• e-mail cím:
• telefonszám:
• szakterület (pl. matematika tanár, osztályfőnök, stb.):

médiapartnereink

b) szülő
• név:
• e-mail cím:
• telefonszám:
5. iskola adatai
•
•

•
•
•

iskola neve: ..................................................................................................................................
címe
o megye: ............................................................................................................................
o város: ..............................................................................................................................
o irányítószám: ..................................................................................................................
o utca: ................................................................................................................................
o házszám: ........................................................................................................................
iskola vezetőjének neve: .............................................................................................................
iskola vezetőjének munkahelyi e-mail címe: ...............................................................................
iskola telefonszáma: ...................................................................................................................

6. bankfióki mentorprogram
a) kérjük
b) nem kérjük

A K&H Csoport által közzétett hivatalos versenykiírásban ismertetett részvételi feltételeket, valamint az
adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat megismertem, s azt a nevező diákokkal is megismertettem, azokat
magunkra nézve kötelezően elfogadjuk. Jelen nevezési lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a K&H
Csoport a pályázat eredményének kihirdetése érdekében nyilvánosságra hozza nevemet, valamint az iskola
nevét és címét. Igazolom továbbá, hogy a nevezési lapon szereplő adatok és hozzájárulások megadását,
valamint a fenti adatkezeléshez való hozzájárulást az érintettek engedélyezték, illetve vállalom, hogy a
versenykiírást a pályázók számára folyamatosan elérhetővé teszem.
dátum: ……………………….

felkészítő pedagógus vagy szülő aláírása: ………………………….
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