
Kedves Kollégák, kedves résztvevő Diákok! 

 

 

A katolikus gimnáziumok számára kiírt, 2019-es XXVII. Károly Iréneusz Fizikaverseny 

részleteivel kapcsolatban jelentkezem a házigazda, Premontrei Iskolaközpont nevében. 

 

A jelentkezés alapján mintegy 70 diák résztvevője lesz a versenynek, korcsoportonként 

(kb.)20-30-20 fővel, és 17 kísérő-felkészítő tanárral. Március 24-ig kérjük, a szálláshelyek és 

regisztrációs lap miatt, (amennyiben még nem küldtétek, vagy változás van) küldjétek el a 

pontos névsort csapatonként (a kísérő tanár nevét is). 

 

Ha esetleg van olyan általános szertári eszköz, amelynek szállítása problémát okoz, és 

feltételezhető, hogy egy átlagosan felszerelt szertárban is van, kérjük ezt is jelezzétek. 

Természetesen lehetőségeink korlátozottak, ezért kérjük, hogy a csapatok lehetőleg hozzák 

magukkal a szükséges eszközöket. Vissza fogunk jelezni, tudjuk-e a tőlünk kérteket 

biztosítani. Kérjük jelezni az elektromos tápfeszültségre (hosszabbítót, elosztót kérjük 

hozzatok!) illetve vízre vonatkozó igényeket is. A feladatmegoldó részhez vonalzóra és a 13-

14 éves korcsoport versenyzőinek szögmérőre is szüksége lesz, kérjük, hozzanak magukkal.  

Az új adatvédelmi törvény miatt minden versenyzőnek szükséges kitölteni a mellékelt 

nyilatkozatot, ezt kérjük a versenyzők kitöltve, aláírva hozzák majd magukkal. 

 

Az utazással kapcsolatban a gödöllői vasútállomást felújítják, emiatt vonatpótló buszok 

közlekednek, amelyek az Autóbusz állomáson állnak meg. Emiatt tömegközlekedés esetén 

megfontolandó a HÉV-vel utazás a Budapest felől jövőknek, mert ennek az iskolához 

közelebb, a vasútállomásnál van a végállomása. 

 

Akik autóval tudnak jönni, azok számára parkolásra az iskola előtt, az egyetem vagy a 

kollégium mellett is van lehetőség. Aki eszközöket szeretne az épülethez autóval behozni, 

kérjük hívjon a 30/5331214 telefonszámon, a B épület melletti kaput a pakolás idejére 

kinyitják. 

 

Amennyiben étkezéssel kapcsolatos speciális igényetek van, azt is jelezzétek. 

 

A tanulónkénti hozzájárulást a 11742049-20341495 számlaszámra kérjük (2500 Ft/fő) 

utalni, vagy lehetőség lesz a helyszínen készpénzzel fizetni. Átutalás esetén a közleményben 

szerepeljen a KIFV rövidítés és a beazonosíthatósághoz az iskola neve (pl: KIFV, Premontrei, 

Gödöllő). 

 

Mellékelem a tervezett programot.  

Várunk Titeket szeretettel! 

 

Gödöllő, 2019. márc. 19. 

 

 

Víg Piroska 

szervező 

 

  



 

Busz végállomás 
vonatpótló busz 


