
Kedves döntőbe jutott Csapatok! 

 

Először is gratulálunk az első két fordulóban elért eredményükhöz! :-) 

Másodszor a döntővel kapcsolatos tudnivalók: 

(1) A döntő helyszíne: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium, 2400 Dunaújváros, 
Dózsa György út 15/A. 

(2) A döntő időpontja: 2018. december 14. péntek, 15:00 és 17:00 között (másnap, szombaton 
munkanap, elvileg). 

(3) A döntőben minden csapat tiszta lappal indul, azaz a helyezéseket az itt elért eredmények 
alapján fogjuk meghatározni. 

(4) A csapatoknak nyolc állomáson kell matematikai-logikai feladatokat megoldaniuk, az 
állomások mindegyike a gimnázium valamelyik tanterme lesz. 

(5) A végeredményt a nyolc állomáson elért pontok összegének csökkenő sorrendjében fogjuk 
meghatározni. 

(6) A résztvevő csapatok mindegyike egy emléklapot kap a versenyen történt részvételről, az első 
három helyezett csapat és a legjobb nyolcadikos csapat oklevélben és könyvjutalomban 
részesül. 

(7) A döntő kezdetekor és végén egy kis süteménnyel és innivalóval várjuk a csapatokat, 
útiköltséget sajnos nem tudunk téríteni. 

Kérjük, hogy az adatvédelmi törvény betartása miatt a résztvevők hozzák magukkal a versenyzők 
kitöltött Szülői beleegyező nyilatkozatát (mellékelve). 

Továbbá azt is kérjük, hogy ha valamelyik csapat nem tud a döntőn részt venni, akkor ezt írja meg 
nekünk (bolyai@szig-dujv.hu), hogy az elért eredmények alapján a következő csapatot be tudjuk hívni. 

 

2018. december 3. 

 

Tisztelettel, 

 
Fábián István 

szaktanár, 
a rendező 10. A osztály nevében 

 

mailto:bolyai@szig-dujv.hu


SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott ………………………………………………………….. (név, szig. száma: …………………) 

engedélyezem, hogy ………………………………………………. (tanuló neve), …..……. osztályos 

gyermekem a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium (2400 Dunaújváros, Dózsa 

Gy. út 15/A; +36-25-411-702)  Bolyai városi és regionális matematikaversenyének döntőjén (2018. 

december 14., 15:00-17:00) ………………………………………………….. kíséretében részt vegyen.  

 

Továbbá az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

� Hozzájárulok, hogy a Széchenyi gimnázium honlapján gyermekem versenyeredménye 
megjelenjen. 

� Nem járulok hozzá, hogy a Széchenyi gimnázium honlapján gyermekem 
versenyeredménye megjelenjen. 

Illetve: 

� Hozzájárulok, hogy a Széchenyi gimnázium honlapján gyermekemről a versenyen 
készült fénykép és/vagy videófelvétel megjelenjen. 

� Nem járulok hozzá, hogy a Széchenyi gimnázium honlapján gyermekemről a versenyen 
készült fénykép és/vagy videófelvétel megjelenjen. 

 

 

……………………………., 2018. december ……. 

 

 

 

………………………………………………….. 

szülő/gondviselő 
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