10. “SALİH ZEKİ LİSELER ARASI MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

FİNAL SERGİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 09.00’da öğrenciler ve rehber öğretmenler sergi salonuna
gelerek sergi için projelerini hazırlayacaklardır. Sergi aynı gün saat 11.00 da yapılacak açılış
töreninin ardından başlayıp 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10.00 da yapılacak kapanış ve
ödül töreniyle sona erecektir.
2. Ekte paylaşılan taahhütnamenin kopyasını zeynep.yildirim@dek.k12.tr e-posta adresine
17.05.19 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Islak imzalı orijinal hali final sergisine
gelirken getirilmelidir.
3. Finalist projeler sergi süresince jüri üyeleri tarafından incelenecek ve projeleri hazırlayan
öğrenciler jüri tarafından sözlü sunuma alınacaktır. (Sözlü sunumda gereksinim duyulan
laptop, proje ile ilgili ürün veya görseller, vb. materyalleri proje sahipleri getirecektir.)
4. Salonda her bir proje için aşağıda görseli verilen (2 metre yüksekliğinde 130cm x 180cm
boyutlarında) sunum panosu ve bir adet masa verilecektir. Size ayrılan alanı, gezenlerin
ilgisini çekecek ve kolayca anlaşılabilecek şekilde düzenlemeye özen gösteriniz.

5. Sergiye İstanbul dışından katılacak öğrenciler ve öğretmenleri, İstanbul’a geliş-dönüş ulaşım
ücretleri ile konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaktır.
Öğrenci ve öğretmenlerin öğle yemekleri ve ara ikram giderleri Özel DARÜŞŞAFAKA Lisesi
tarafından karşılanacaktır.
6. Öğrenciler Sergi süresince Darüşşafaka Matematik Bölümü ile okul yetkililerinin vereceği
talimatlara uymakla yükümlüdür.
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FİNAL SERGİSİ 21–23 Mayıs 2019, İSTANBUL
TAAHHÜTNAME
Bu taahhütname, sergiye davet edilen öğrencinin anne ve babası (anne-baba hayatta değilse yasal
velisi) tarafından doldurulup imzalanmalı 17.05.2019 tarihine kadar zeynep.yildirim@dek.k12.tr
adresine gönderilmelidir.
PROJE YARIŞMASI SERGİSİNE KATILACAK ÖĞRENCİNİN
Adı-Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Cinsiyeti: K ( )
Anne Adı:
Baba Adı:

E( )

Katıldığı Araştırma Projesinin Adı:
Okulu ve Adresi:
Okul Telefonu:
Ev Adresi:
Ev Telefonu:

Özel DARÜŞŞAFAKA Lisesi Müdürlüğüne,

.......... /.......... /2019

Velisi bulunduğum/bulunduğumuz, ...............................................................’ nın 21-23 Mayıs 2019
tarihlerinde okulunuz tarafından düzenlenecek SALİH ZEKİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI’ na katılmasına izin veriyorum/veriyoruz.
Öğrencinin anılan tarihler arasında görevlilerin vereceği talimatlara uyacağını ve karşılaşabileceği
kaza, hastalık, vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin
sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi şimdiden taahhüt ederim/ederiz. Öğrenciye ait belge ve
fotoğrafların DARÜŞŞAFAKA Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Cemiyeti tarafından yayınlanmasına
müsaade ediyorum/ediyoruz. Yapılacak yol ve konaklama giderlerini ödemeyi ve ödül kazanılırsa
tesliminin öğrencinin şahsına yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz.
Baba Adı ve Soyadı, İmzası:

Anne Adı ve Soyadı, İmzası:

(Anne ve babanın her ikisi de hayatta değilse) Yasal Velisinin Öğrenciye Yakınlık Derecesi
Adı ve Soyadı
Öğrenciye Yakınlık Derecesi
İmzası

Not: Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameyi doldurana ve imzalayana aittir.

