Tájékoztató a döntőre:
A szállás és étkezés igénylést a nevezési felületen: http://www.ffg.hu:81/arokszallasy/
az OM azonosító segítségével tehetik meg a szaktanárok február 4-11-ig.
Fontos!
A szállás és étkezéshez az igénylést csak ebben az időben tudják rögzíteni, utána nem tudnak
módosítani. Minden iskolából lehetőleg egy igénylőlap kitöltését kérjük, a számlázási cím
pontos megadásával! Ha a számlát bontani szeretnék, akkor újabb igénylőlap kitöltése
szükséges!
A versenyen készpénzes fizetésre is van mód, de csak pénteki napon (február 22.) az iskola
titkárságán.
A költségek fizetése a verseny után, a megrendelés alapján kiállított számla értéke szerint.
Fizetési határidő: 2019. március 22.
A számla a regisztrációnál kerül átadásra 2019. február 22-én.
Fizetés:
„Korszerű Iskoláért Alapítvány” részére: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
MKB RT. 10300002-25510740-00003285 számú bankszámla.
Az iskolák beazonosításához a megjegyzés rovatba kérjük a befizető iskola/alapítvány nevét,
és „Árokszállásy verseny” feltüntetni!
(A megrendelt étkezéseket nem tudjuk lemondani!!!)
Szállás:
Diák: br. 2500Ft/fő/nap
Felnőtt: br. 2700Ft/fő/nap
Étkezés:
Február 21. (csütörtök) vacsora: br. 730Ft/fő
Február 22. (péntek) reggeli: br. 680 Ft/fő
Február 22. (péntek) ebéd: br. 900Ft/fő
Február 22. (péntek) vacsora: br. 1010Ft/fő
Február 23. (szombat) reggeli: br. 700Ft/fő
Február 23. (szombat) ebéd: br.1000Ft/fő
Szállás: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumban (3532. Miskolc, Győri kapu
156.)
1. A szállás gyorsabb elfoglalásához kérjük, a csoportos bejelentőt előre kitöltve hozzák
magukkal, de ennek meg kell egyeznie az előzetesen leadott megrendelésekkel.
(felületről letölthető)
2. Szombaton a szállást 9 óráig kell elhagyni. Utána az iskolában gondoskodunk a
csomagok őrzéséről. (csomagterem)
3. Minden vendég a rendeléssel elfogadja a kollégium házirendjét, melyet kérünk
betartani!

4. A szobák 2-3-4 ágyasok! Kérjük, előre jelezzék az előzetes szobabeosztásokhoz a
csoportok különleges igényeit!
Étkezések:
Reggeli, vacsora a szálláson, az ebéd a Minorita Étteremben (Miskolc, Kelemen Didák u. 3,
Földes F. G. melletti épület).
A verseny tervezett programja:
Az időpontok tájékoztató jellegűek.
Február 21. (csütörtök)
Érkezés és vacsora: 18.00-19.30-ig a szálláshelyen.

Február 22. (péntek)
7.30-8.00 Reggeli a szálláshelyen
10.00 Megnyitó
11.00-13.10 Sorszámhúzás, a verseny döntőjének írásbeli fordulója.
Az írásbeli forduló
I.

rész: fajfelismerés, 20 diáról fajfelismerés történik, a diákoknak ki kell választani a
látott fajt több megadott fajnév közül. (10 perc)

II.

rész: 120 pontos feladatsor (120 perc)

13.00- 14.00 Ebéd Minorita Kft. (Miskolc, Kelemen Didák u. 3.)
14.30- 18.00 A döntő szóbeli fordulója I rész
18.00-19.00 Vacsora a szálláshelyen
Február 23. (szombat)
7.00-7.30 Reggeli a szálláshelyen
7.30-12.00 A szóbeli folytatása II rész
11.30-13.00 Ebéd Minorita Kft. Miskolc, Kelemen Didák u. 3.
 13.00-14.00 Eredményhirdetés a Díszteremben.

