
Počas školského roka 2016/2017 vyjdú tri čísla časopi-
su Mladý vedec. Cena jedného čísla v bežnom predaji bude 
2,54 € vrátane DPH. Celoročné predplatné časopisu ponú-
kame školám v mimoriadne zvýhodnenej cene vo výške 
4,95 € vrátane DPH, pričom k objednávke pripočítame poš-
tovné a balné podľa počtu odoberaných kusov. Pri väčších 
objednávkach nad 50 kusov poskytujeme množstevné zľavy,  
výška poštovného a balného bude určená tiež individuálne. 
Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, 
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníc-
tvom školy alebo rodičovského združenia.

V prípade, že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotli-
vých čísel časopisu alebo chcete získať staršie čísla časopisu, 

uveďte to v objednávke. Požiadavky na zaslanie starších čísel 
budeme riešiť do vypredania zásob. Vyplnený objednávkový 
formulár obsahujúci informácie o odberateľovi, jeho adrese, 
mene kontaktnej osoby, IČO, DIČ a počte kusov nám zašli-
te na našu e‑mailovú adresu predplatne@mladyvedec.sk ale-
bo poštou. Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme fak-
túru. Po jej uhradení vám zašleme časopisy. 

Ďalšie informácie o objednávaní časopisu, aktuálne ceny 
poštovného a balného a objednávkový formulár 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. 

objednáVka časopisu na školský
Rok 2016/2017

9. Ročník fotogRafickej súťaže
Aj tento rok vyhlasujeme 9. ročník fotografickej súťaže pre 
čitateľov časopisu Mladý vedec. Súťaže sa môžu zúčastniť 
všetci čitatelia časopisu Mladý vedec. Do súťaže môže jed-
na osoba zaslať maximálne päť fotografií. Zapojením sa do 
súťaže súhlasíte so zverejnením svojich fotografií na strán-
kach časopisu Mladý vedec a na webových stránkach časopi-
su www.mladyvedec.sk bez nároku na honorár.

Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 bodov 
nám zasielajte do 14. septembra 2016 e‑mailom na našu ad-
resu fotosutaz@mladyvedec.sk. Ku každej zasielanej fotogra-
fii pripojte jej názov, meno autora a kontaktné údaje. V prí-
pade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej  
e-mailovej adrese.

fotohádanky




