
V rámci projektu podporeného z APVV bude časopis zdarma 
distribuovaný na školy, ktoré oň prejavia záujem. Ďalšie čís-
la však budeme zasielať len na tie školy, ktoré nám potvrdia 
svoj záujem o časopis vyplnením objednávkového formulára 
a jeho zaslaním na našu adresu

objednavky@mladyvedec.sk.
Bezplatné distribuovanie časopisu je obmedzené na 

1 – 2 kusy. Okrem nich však máte možnosť doobjednať si 
aj viac čísel časopisu, pričom za každý ďalší kus časopisu sa 
platí 1 €. Poštovné a balné vám bude účtované len za tie ča-
sopisy, ktoré si objednáte nad rámec bezplatných výtlačkov, 
takže ak si objednáte 1 číslo zdarma a 4 platené časopisy, bu-
dete platiť poštovné v kategórii 1 – 4 kusy.

Cena časopisu pozostáva z dvoch položiek: ceny za samot-
ný časopis a poštovného a balného. Cena za každé číslo je 
1 euro, teda ročné predplatné je vo výške 3 eurá. V prípade, 

že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotlivých čísel ča-
sopisu, vyznačte to v objednávke. Výšku poštovného a balné-
ho uvádzame v tabuľke. Pri väčších objednávkach bude výš-
ka poštovného a balného určená individuálne. 

Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, 
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníc-
tvom školy alebo rodičovského združenia. 

Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme zálohovú 
faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým objednaným čís-
lom časopisu príde vytlačená zúčtovacia faktúra. V prípade, 
že potrebujete tlačenú faktúru vopred, za jej zaslanie vám bu-
deme účtovať poplatok za poštovné a balné vo výške 1 €.

Požiadavky na zaslanie 15. čísla budeme riešiť do vypreda-
nia zásob. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontak-
tovať na e-mailovej adrese predplatne@mladyvedec.sk.

Objednávka časOpisu na škOlský
rok 2011/2012

Počet kusov časopisu Poštovné a balné za jednu zásielku Poštovné a balné spolu
1  –  4 1,00 € 3,00 €
5  –  8 1,40 € 4,20 €

  9  –  16 2,70 € 8,10 €
17  –  40 3,60 € 10,80 €
41  –  80 4,10 € 12,30 €

  81  –  120 5,50 € 16,50 €

Objednávka časOpisu Mladý vedec

Názov školy:  ..................................................................................... IČO: ..........................................

Meno odberateľa (kontaktná osoba):  ..................................................................................................

Adresa: Ulica a číslo:  .........................................................................................................................

  PSČ a miesto:  .......................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................. Telefón:  ....................................

□ Žiadame zasielať na školu jeden výtlačok časopisu zdarma.

□ Žiadame zaslať tlačenú faktúru vopred poštou (za poplatok 1 €).

Podpis a pečiatka:  .................................................................................................................................

Počet platených objednávaných kusov časopisu
15. číslo 16. číslo 17. číslo


