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Széchenyi krt 48.

Tisztelt Zobokiné Kiss Anita!
Örömmel tájékoztatom, hogy a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium csapata 2015. május 23-án Tatabányán
megnyerte a nemzetközi WRO (World Robot Olympiad) robotika verseny magyarországi Nemzeti
fordulóját, s ezzel kvalifikálta magát a 2015 novemberében Katarban megrendezésre kerülő világdöntőre.
A versenyre több mint 40 ország 20 000 csapata nevezett. A gimnáziumunk 7. évfolyamos diákjaiból álló
3 fős csapat a JHS (Junior High School) kategóriában képviselheti Magyarországot a világ legjobb
tizenéves robotprogramozói között. Csapatunkat és a versenyt bemutató videót a https://youtu.be/0r7QfU2JeU címen tekintheti meg.
A 3 napos, angol nyelven zajló döntőre 2015. november 6-8-án kerül sor Katar fővárosában, Dohában.
Az oda- és visszautazás költségeit, valamint a szállás díját a csapatnak kell állnia, a rendezők ugyanis
csak a verseny lebonyolítását biztosítják, az egyéb terheket a csapattagok viselik. Tekintettel a kizárólag
repülővel megoldható utazásra, illetve a szálláslehetőségekre, ez a küldöttség (3 fő diák, 1 fő csapatvezető
tanár, valamint 1 fő tolmács tanár) számára mintegy 1 300 000 – 1 500 000 Ft-os összkiadást jelent.
Támogatás nélkül sajnos nem tudnánk élni ezzel a különleges, oktatásunk, városunk és országunk presztízsét
egyaránt növelő lehetőséggel, ezért szeretnénk az Ön segítségét kérni.
Kérjük, támogatásával segítse a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium Magyarországon győztes
csapatát annak világdöntőre történő kijutásában!
További információ a versenyről:
http://www.wroboto.org/

http://www.tt-iroda.edutus.hu/hu/wro/2015
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