Kedves Versenyzők és Szülők!
Szeretettel köszöntünk Benneteket országos levelező
versenyünkön. Mielőtt hozzáláttok a feladatlap kitöltéséhez,
olvassátok el figyelmesen az alábbi információkat!
•

•

•

A fordulókról: Nyári versenyünk 2 fordulóból, egy bemutatkozó
munkából és egy olvasónaplóból áll. Az egyes
fordulók
megoldására 4-5 hét áll rendelkezésre. A feladatlapokat ki kell
nyomtatni, és a rendelkezésre álló idő alatt megoldani. Az
összesített értékelésben akkor vehettek részt, ha mindkét
forduló valamennyi feladatának megoldására kísérletet
tesztek.
Beküldés: A kitöltött feladatlapot a beküldési határidőig
postázzátok a feladatlap első oldalán megadott címre! Ha
nyaralás, tábor miatt nem tudjátok időben beküldeni, kérhettek
haladékot! A gyors visszaküldés érdekében mellékeljetek egy
bélyeggel ellátott válaszborítékot, így mindkét forduló kijavítása
után azonnal visszakapjátok a kijavított feladatlapot és a
rajzaitokat. Amennyiben nem küldtök válaszborítékot, a verseny
végén visszaküldjük mindazok feladatlapjait, akik mindkét
fordulót megoldották. Mellékleteket ebben az esetben nem
küldünk vissza.
Kitöltés: A feladatlap minden oldalát nyomtassátok ki, és
mellékeljétek a megoldásnál, akkor is, ha semmit nem írtok
rá. A feladatlapot önállóan töltsétek ki! Lesznek olyan
feladatok, amelyeket közösen oldotok meg a mentorotokkal, sőt
olyan is lesz, ahol külön-külön kell megoldást benyújtani. Mindig
a saját szavaitokkal fogalmazzatok! Internetről szöveget ne
másoljatok! Ezért pontlevonás jár! A mellékletekre mindig
írjátok rá a neveteket! Ennek hiánya pontlevonást eredményez.
A mellékleteket csak akkor küldjük vissza a kijavított
feladatlapokkal, ha a válaszboríték megfelelő méretű, és
megfelelő értékű bélyeggel láttátok el. Kérjük, SNI-t vagy egyéb
problémákat a feladatlap első oldalán jelezzetek.

Tájékoztató a feladatlapok postázásáról és a
válaszborítékról
• A feladatlapokat a mellékletekkel együtt kérjük minimum
A/5 méretű borítékban postázni.
• Hengert, postai csomagot, postán maradó küldeményt
nem tudunk elfogadni. Minden munkának bele kell férnie
A/4-es borítékba.
• Címzéskor a borítékon mindenképpen tüntessék fel: Hebe
Kft./ Nyári olvasóverseny/A fürdők réme 2/1 (azaz a
könyv címét és a fordulót is)!
• Lehetőség szerint a megoldásokat fénymásolják le és
őrizzék meg!
• Fontos! Kérjük, a leveleket egyszerű postai küldeményként
adják
fel!
Nem
szükséges
sem
tértivevényes
küldeményként, sem ajánlva, vagy elsőbbségivel küldeni.
Így időt és pénzt takarítanak meg!
A válaszborítékról:
• Válaszborítékot csak akkor mellékeljenek, ha bélyeget is
tesznek rá! A mellékleteket csak abban az esetben küldjük
vissza, ha megfelelő értékű bélyeggel van ellátva a
válaszboríték.
• A válaszborítékot címezzék meg arra a címre, ahova a
feladatlapot küldjük vissza!
• A válaszborítékot ne zárják le!
• Figyeljenek, mert sok postán hibáznak ebben: csak bélyeg
fogadható el a válaszborítékon. A postán kinyomtatott
bélyeg csak azon a napon és abból a helységből
érvényes, így válaszborítékra NEM használható.
Javasoljuk a postakész borítékot, mert a melléklet is
belefér, és olcsóbb, mivel bármennyi súlyt küldhetünk
benne. Postakész boríték A/5-ös méretben vásárolható.

