8. ročník fotografickej súťaže
Aj tento rok vyhlasujeme
už v poradí 8. ročník fotografickej súťaže pre čitateľov časopisu Mladý
vedec. Môžete v nej súťažiť v dvoch súťažných
kategóriách – Mladí vedci na cestách a Voľná
tvorba. V prvej kategórii
budú súťažiť fotografie, na ktorých budete spolu s časopisom
alebo tričkom Mladý vedec. V druhej kategórii môžete súťažiť s ľubovoľnou vlastnou fotografiou.

Súťaže sa môže zúčastniť každý čitateľ časopisu Mladý vedec bez ohľadu na svoj vek. Do jednej kategórie môže jedna osoba zaslať maximálne päť fotografií. Zapojením sa do
súťaže súhlasíte so zverejnením svojich fotografií na stránkach časopisu Mladý vedec a na webových stránkach časopisu www.mladyvedec.sk bez nároku na honorár.
Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 bodov
nám zasielajte do 13. septembra 2015 e-mailom na našu adresu fotosutaz@mladyvedec.sk.
Ku každej zasielanej fotografii pripojte jej názov, meno autora a kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok nás
kontaktujte na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Objednávka časopisu na školský
rok 2015/2016
Počas školského roka 2015/2016 vyjdú tri čísla časopisu Mladý vedec. Cena jedného čísla v bežnom predaji bude 2,55 €.
Celoročné predplatné časopisu ponúkame školám v mimoriadne zvýhodnenej cene vo výške 4,05 €, pričom k objednávke pripočítavame poštovné a balné podľa nižšie uvedenej tabuľky. Pri väčších objednávkach nad 50 kusov poskytujeme množstevné zľavy, pričom výška poštovného a balného bude určená tiež individuálne. Tento spôsob zvýhodňuje
veľké objednávky pred menšími, preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníctvom školy alebo rodičovského združenia.
V prípade, že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotlivých čísel časopisu alebo chcete získať staršie čísla časopisu,
uveďte to v objednávke. Požiadavky na zaslanie starších čísel
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budeme riešiť do vypredania zásob. Vyplnený objednávkový
formulár nám zašlite na našu e‑mailovú adresu
predplatne@mladyvedec.sk
alebo poštou. Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme
zálohovú faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým objednaným číslom časopisu príde vytlačená zúčtovacia faktúra.
V prípade, že požadujete tlačenú faktúru vopred, za jej zaslanie vám budeme účtovať poplatok za poštovné a balné vo
výške 1,5 €.
Ďalšie informácie o objednávaní časopisu a aktuálne ceny
poštovného a balného nájdete na našej webovej stránke
www.mladyvedec.sk/predplatne.html.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na
našej e-mailovej adrese predplatne@mladyvedec.sk.

Poštovné a balné spolu za 3 čísla
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Objednávka časopisu Mladý vedec 2015/2016
Názov školy/Meno odberateľa: . ........................................................................................................
Kontaktná osoba: ..................................................................................................................................
Adresa: Ulica a číslo: . ........................................................................................................................
PSČ a miesto: .......................................................................................................................
IČO: ....................................... E-mail: ...............................................................................................

□ Žiadame zaslať tlačenú faktúru vopred poštou (za poplatok 1,5 €).

Počet kusov: ........................................................... Podpis: ...............................................................

