BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KÌ THI BEBRAS VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ THAM DỰ
VÒNG 2 – THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS NĂM 2017

Ban Tổ chức kì thi Bebras Việt Nam thông báo:
Các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 – kì thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras
năm 2017 có thể đăng kí và chuyển khoản lệ phí dự thi theo hai cách sau:
1. Đăng kí theo Trường
-

Thí sinh đăng kí và nộp lệ phí dự thi tại Trường đang học, cho Giáo viên hoặc
Người phụ trách kì thi Bebras của Nhà Trường trước ngày 21/04/2017.

-

Nhà Trường ấn định danh sách học sinh tham dự Vòng 2 và chuyển khoản lệ phí
dự thi tới BTC trong ngày 21/04/2017.

-

BTC chuyển Tài liệu và Sách tham khảo Bebras cho Trường theo số lượng học
sinh đã đăng kí.

-

Thí sinh dự thi Vòng 2 theo quy định của BTC.

2. Đăng kí cá nhân (Thí sinh tự do)
-

Thí sinh đăng kí và nộp lệ phí dự thi tới BTC trước ngày 25/04/2017.

-

BTC xác nhận thông tin và chuyển Tài liệu, Sách tham khảo Bebras cho thí sinh
đã đăng kí.

-

Thí sinh dự thi Vòng 2 theo quy định của BTC.

Lưu ý:
-

Trường hợp thí sinh có thông tin chưa chính xác vui lòng thông báo ngay tới BTC
để được hỗ trợ điều chỉnh.

-

Các đơn vị, thí sinh đăng kí và nộp lệ phí dự thi đúng thời hạn để BTC tiến hành
chuyển Tài liệu, Sách tham khảo Bebras trong thời gian sớm nhất.

-

Các đơn vị, thí sinh thực hiện chuyển khoản lệ phí dự thi theo đúng hướng dẫn để
tránh các trường hợp sai sót xảy ra.

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN LỆ PHÍ THAM DỰ
VÒNG 2 – THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS NĂM 2017
Ban Tổ chức kì thi Bebras Việt Nam thông báo:
Các đơn vị, cá nhân đăng kí tham dự Vòng 2 – kì thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras
năm 2017 vui lòng chuyển khoản lệ phí dự thi theo thông tin sau:
Đơn vị thụ hưởng:

Công ty Cổ phần Giáo dục ISKOOL

Số Tài khoản:

0287 0406 0083 400

Tại:

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Ba Đình

Lệ phí tham dự:

350.000đ / học sinh.

Nội dung chuyển khoản theo cú pháp:

-

Đăng kí dự thi và chuyển khoản theo Trường:
BEBRAS – Tên Trường_Quận/Huyện_Tỉnh/Thành phố_[Số lượng] thí sinh.
Ví dụ: BEBRAS – THCS Tich Luong_TP Thai Nguyen_Thai Nguyen_568 thi sinh.

-

Đăng kí dự thi và chuyển khoản theo Cá nhân (Thí sinh tự do):
BEBRAS – Tên Trường_Quận/Huyện_Tỉnh/Thành phố_Họ Tên_Ngày/Tháng/Năm
sinh_Số điện thoại.
Ví dụ: BEBRAS – Tieu hoc Quang Trung_Quan 12_TP Ho Chi Minh_Nguyen Viet Anh
Minh_30/03/2006_0936169096.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ban Tổ chức kì thi Bebras Việt Nam
-

Địa chỉ:

Tầng 3A - Tòa nhà PCC1 – Số 138 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội

-

Website:

www.bebras.vn

-

Email:

bebras@iskool.vn

-

Hotline:

0924 686868 (Mr. Việt Anh)
091 970 8855 (Ms. Thúy)

Trân trọng thông báo./.
BAN TỔ CHỨC KÌ THI.

