Szülői Tájékoztató
Őszi olvasóverseny 1- 12. osztályosoknak
Feldolgozandó könyvek:
• 5+ óvoda és 1. osztály: Csukás István világa (írástudás nem szükséges)
• 1-2. osztály: Richard Scary: Tesz-Vesz város vagy Nógrádi Gábor: Segítség, értem a
kutyámat!
• 3-4. osztály: Berg Judit: Rumini (első kötet), vagy Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola Helló, Felség!
• 5-6. osztály: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk vagy Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi
István: Időfutár - A körző titka
• 5-8. osztály: Leiner Laura: Szent Johanna gimi - Remény vagy J. K. Rowling:
Harry Potter és a bölcsek köve
• 7-12. osztály: Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben
• 9-12. osztály: Fredrik Backman: Hétköznapi szorongások

Téli olvasóverseny 1- 12. osztályosoknak
Feldolgozandó könyvek:
• 5+ óvoda: Csukás istván: A téli tücsök meséi
• 1-2. osztály: Nyulász Péter: A hosszúfülűek kincse
• 3-4. osztály: Wéber Anikó: Visszhangország
• 5-6. osztály: Szabó Magda: Abigél
• 5-8. osztály: Berg Judit: Az őrzők
• 7-12. osztály: Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában
A versenyek hossza: 2 forduló
(őszi: 2021. október - 2021. november, téli: 2021. december – 2022. január)
Amennyiben egy könyvre nem érkezik legalább 20 nevező, összevonjuk a korosztály másik
könyvével az értékelésnél. Amennyiben egy könyvhöz nem érkezik 15 csoportos nevezés,
akkor a csoportban versenyzők egyénileg folytatják a versenyt.
Nevezési díjak:
•
•
•

egyénileg: 4200 Ft/fő/2 forduló
csoportosan: 3200 Ft/fő/2 forduló (maximum 3 csapattag)
családi kedvezménnyel: 3800 Ft/fő/2 forduló (csak egyénileg)

Családi kedvezmény: Amennyiben egy gyermek 2 tantárgyból nevez, vagy egy
családból 2 nevezést adnak le, kedvezményes nevezési díjat biztosítunk. Ez a
kedvezmény csak egyénileg vehető igénybe. A kedvezmény összevonható a HEBE,
HEBE+ és a Böngész versenyekkel.
Jelentkezni lehet: Iskolán keresztül vagy szülőként a www.levelezoversenyek.hu oldalon.
Feladatok típusa: kreatív, rejtvényes feladatok, kreatív írás, projektmunkák (pl.
makett készítés, bábkészítés) az adott könyvvel kapcsolatban.
A verseny menete: az egyes fordulók feladatlapjait a kapcsolattartónak küldjük ki e-mailben.
A megoldott feladatlapokat postai úton vagy e-mailben kell megadott határidőre
visszaküldeni.
Visszalépés a versenyből: Visszalépést a verseny indulásáig fogadunk el. Miután a
nevezőknek kiküldtük a feladatlapot, nem lehetséges a visszalépés – tehát a nevezési díjat
ki kell fizetni.
Díjazás: A verseny végén választott könyvenként díjazzuk a versenyzőket. Minden
diák, aki mind a 2 fordulót beküldte oklevelet kap. Az első három helyezést elért diákok
ajándékcsomagot kapnak.

