Étkezéssel és szállással kapcsolatos tudnivalók!
Az igénylőlapot a határidőig kérjük visszaküldeni! Határidő: 2018. február 5.
Kérjük, jelezzék az igénylőlapon, milyen módon kívánnak fizetni!
Minden befizetés a Korszerű Iskoláért Alapítvány részére történjen!
Az átutalással fizetetők a megrendelt szállás és étkezéseket egy összegben (ettől eltérő esetben
kérjük, több megrendelőt kitölteni vagy egyeztetni) átutalással a „Korszerű Iskoláért Alapítvány”
részére: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5. A megjegyzés rovatba kérjük a rendelő iskola nevét
feltüntetni!
MKB RT. 10300002-25510740-00003285 számú bankszámla.

Határidő: 2018. Február 22.

Az iskolánk alapítványához helyben készpénzzel fizetők: 2018.február 23-án (pénteken) az iskola
titkárságán Oroszné Vámos Andreánál lehet befizetni 8.00-15.00-ig!
Bármilyen lemondásról a február 16-ig kérjük a szervezőket értesíteni, ellenkező esetben kiszámlázásra
kerülnek a megrendelések!
Információ a versenyhez
Szállás: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumban (3532. Miskolc, Győri kapu 156.)
Vonattal érkezők a Tiszai Pu. – Kollégium közötti utat az 1. 2. villamossal tehetik meg, a Károlyi u.
megállónál szálljanak le (11. megálló).
Február 22-én (csütörtökön) a versenyzőknek és kísérőknek szállás elfoglalás: 17.00-tól.
Február 23-án (pénteken) a versenyzőknek és a kísérőknek is a szállást 14.00-tól, addig az iskolában
biztosítjuk a csomagok őrzését.
Kollégium kérései:
1. A szállás gyorsabb elfoglalásához kérjük, a csoportos bejelentőt előre kitöltve hozzák magukkal,
de ennek meg kell egyeznie az előzetesen leadott megrendelésekkel.
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!
Földes Ferenc Gimnázium: Miskolc, Kelemen Didák u. 5. (volt Hősök tere 7.)
A Tiszai Pu. – Földes F. G. útvonalon az 1. 2. villamossal a 4. megálló a Villanyrendőr, onnan gyalog a
Kazinczy utcán (szemben a vöröstéglás épület).
A gépkocsival érkezők a Batthyány Lajos utca felől tudják megközelíteni az iskolaudvaron található
parkolót.
Étkezések:
Reggeli, vacsora a szálláson, az ebéd a Minorita Étteremben (Miskolc, Kelemen Didák utca 1.).
A február 22-én érkezők az előzetes rendelés szerint a kollégium portáján, február 23-án érkezők a
Földes Ferenc Gimnáziumban a regisztrációnál kapják meg az étkezési jegyeket.
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A verseny tervezett programja:
Az időpontok tájékoztató jellegűek.
Február 22. (csütörtök)
Vacsora: 18.00-19.30-ig a szálláshelyen
Február 23. (péntek)
7.30-8.00 Reggeli a szálláshelyen
10.00 Megnyitó
11.00-13.10 Sorszámhúzás, a verseny döntőjének írásbeli fordulója.
Az írásbeli fordulón történik a fajfelismerés. 20 diáról fajfelismerés történik, a diákoknak ki kell
választani a látott fajt több megadott fajnév közül. Ezután történik a feladatsor megírása.
13.00- 14.00 Ebéd Minorita Kft. (Miskolc, Kelemen Didák utca 1.)
14.30- 18.00 A döntő szóbeli fordulója I rész
18.00-19.00 Vacsora a szálláshelyen
Február 24. (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 utca 1.
 13.00-14.00 Eredményhirdetés a Díszteremben.
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