ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі "МАН-Юніор Ерудит"
Національного центру «Мала академія наук України»
Міністерства освіти і науки України та
Національної академії наук України
«МАН-Юніор»
у номінації «________-Юніор – 2013/14»
(проведення в усіх номінаціях за графіком у грудні 2013 р.)
від _________________________________________
/повна назва навчального закладу або координаційного центру/
Просимо надіслати завдання для учасників Конкурсу. (Якщо заявка надсилається від
координаційного центру району або міста, куди входять кілька навчальних закладів,
вкажіть їх назви у графі «ЗНЗ»)
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ЗНЗ
Разом
клас клас клас клас клас клас клас
учасників
Кількість
завдань
Мова укр.
Мова рос.
Адреса місця проведення конкурсу:
Поштовий індекс__________________________________________________
Область, район ___________________________________________________
Населений пункт _________________________________________________
Вулиця, номер будинку_____________________________________________
Назва установи (ЗНЗ, відділення МАН
тощо)____________________________________________________________
Контактні телефони: роб.____________________ моб.___________________
Факс ______________________________
Електронна адреса (обов’язково!) __________________________________________
Координатор (прізвище, ім’я, по-батькові, посада)_______________________
__________________________________________________________________
Телефони координатора:_____________________________________________
Реєстрація учасників і заявки на групу не менше 10 учнів приймаються до 15
жовтня 2013 р.
Благодійний внесок до фонду конкурсу – 10 грн з кожного учня (20%, тобто 2 грн
з цієї суми залишається на потреби місцевих координаторів).

Реквізити банку для доброчинних внесків змінені:
Отримувач: Благодійна огранізація "Благодійний фонд науки і освіти ім. Г.
Сковороди
ЄДРПОУ 26333070
р/р 26007053141647 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 321842
Призначення "МАН-Юніор" та "Школа юного вченого"
Призначення: Благодійні внески на Школу юного вченого

Заявки
та
копії
квитанції
надсилаються
на
електронну
адресу:
junior.konkurs@gmail.com або на поштову адресу оргкомітету: Білоус Світлана Юріївна,
конкурс «МАН-Юніор», Запорізький технічний ліцей, вул. Залізнична, 11, м. Запоріжжя,
69002.

НЦ «Мала академія наук України» рекомендує передплатити журнал «Школа юного
вченого» на 2014 р. за поштовою передплатою (передплатний індекс 49246 в каталозі
періодичних видань України).
Якщо ви бажаєте отримати журнал за попередні роки, можна оформити редакційну
передплату на рахунок благодійного фонду «Освіта»:
Телефони для довідок: моб. 0 (97) 234-50-94; 0 (50) 362-07-09; контактна
особа − Білоус С.Ю., тел. р.: 0 (61) 720-33-34; 0 (61) 720-33-35; факс 0 (612) 65-21-16;
e-mail: iator@mail.ru

