Olvasni jó!
Országos levelezős olvasási verseny általános és középiskolások részére
2017/2018-as tanév I. félév

A verseny célja
Az olvasás és a könyvek népszerűsítése az általános és középiskolás tanulók körében.

A verseny menete
A verseny egy írásbeli fordulóból áll. A feladat- és megoldólapokat e-mailben juttatjuk el az iskolákba.
Amennyiben valaki nyomtatott formában szeretné ezeket megkapni, arra is van lehetőség. Ebben az esetben a
könyvekkel együtt kerülnek postázásra.
Nevezni e-mailben vagy postai úton lehet a mellékelt nevezési lap értelemszerű kitöltésével.
Nevezési határidő: 2017. október 6.
A könyveket 2017. október 20-ig postázzuk.
A megoldólapok beküldésének határideje: 2018. január 18.
A megoldólapok értékelését e-mailben juttatjuk el a kapcsolattartó pedagógusnak, illetve közzétesszük a honlapunkon.

A verseny díjazása
A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.
Korcsoportonként a 10 legjobban teljesítő tanulónak jutalomkönyvet küldünk.
A jutalomkönyvek postázása a II. félévi könyvekkel együtt történik

A verseny lebonyolítása
A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében minden jelentkező iskolában, ahonnan legalább 3 tanuló
nevezett, szükség van egy kapcsolattartó pedagógusra. (Ha 3-nál kevesebb tanuló jelentkezett egy intézményből, akkor őket egyéni nevezőként kezeljük!) Ő szervezi a versenyben résztvevő tanulókat, juttatja el
hozzánk a nevezéseket, ő gyűjti össze és postázza nekünk a megoldólapokat, ő osztja ki a tanulóknak a feladatokat, a könyveket és a jutalmakat.
Minden kapcsolattartónak ajándékkönyvet küldünk Ezen felül minden iskola 10 nevezett tanuló után ajándékot kap (vagyis 10 tanuló esetén 1 db, 20 tanuló esetén 2 db, 30 tanuló esetén 3 db stb. plusz könyvet adományozunk az iskolai könyvtárak részére).
Lehetőség van csak az I. félévre, az I-II. félévre, valamint a teljes „tanévre” (I-II. félév + nyár) nevezni. Természetesen, akik most csupán az I. félévre jelentkeznek, új nevezéssel azok is folytathatják majd a későbbiekben. A két további (II. félév, nyár) könyvet mindenkinek január illetve május végén kell majd kiválasztania az
akkor kiküldött aktuális katalógusból.

Nevezési díjak
Nevezési díj
egy félévre
(1 db könyv)
3 vagy annál több
jelentkező esetén

1 800 Ft/fő

2 jelentkező esetén

2 100 Ft/fő

1 jelentkező esetén

2 400 Ft/fő

Nevezési díj
az I-II. félévre
(2 db könyv)
3 300 Ft/fő
(2 x 1 650 Ft)
3 900 Ft/fő
(2 x 1 950 Ft)
4 500 Ft/fő
(2 x 2 250 Ft)

Nevezési díj a teljes tanévre:
I. félév, II. félév, nyár
(3 db könyv)
4 500 Ft/fő
(3 x 1 500 Ft)
5 400 Ft/fő
(3 x 1 800 Ft)
6 300 Ft/fő
(3 x 2 100 Ft)

A nevezési díjak a könyvek árát és a postaköltséget is tartalmazzák!
További felvilágosítás, információ kérhető
e-mailben (olvasnijo.fonixkonyv@gmail.com) vagy telefonon (+36-70/459-6483).

