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"Citius, altius, fortius!" 
"Gyorsabban, magasabbra, erősebben!" 

 
 
 
Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Pedagógus Kolléga!  
 
 
 
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

„5 Karika Budapest” címmel a sportokat és az olimpiát népszerűsítő versenyeket hirdet, 

amelyre az Ön által vezetett intézményt ezúton tisztelettel és szeretettel meghívom. 
 

A verseny címe: „5 Karika Budapest” 
 
 
A verseny meghirdetője:  Diószegi Kis István Református Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

 

A verseny díjazása: 900.000,- Ft 
 
 
A verseny célja: Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, 
érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség 
kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal 
összhangban. A verseny további célja, hogy támogassuk a sportot és ezáltal a tervezett 
budapesti olimpiát is. 
 
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:  
I. kategória: alsó tagozat (1-4. évfolyam)  
II. kategória: felső tagozat (5-8. évfolyam)  
III. kategória: középiskola (9-12. évfolyam) 
 
A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díj: nincs  
 
 

I. „5 Karika Budapest” rajzverseny 
A verseny anyaga: Bármilyen sporttal, sporttevékenységgel kapcsolatos illusztráció készítése, 
bármilyen sportesemény egy jelenetének illusztrálása.  
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, A/4-es méretben.  
Kérjük a hátoldalára feltüntetni az alkotó nevét, osztályát, iskolájának nevét, az alkotás címét, 
a felkészítő tanár nevét.  
Az alkotások beérkezési sorrendben felkerülnek a www.5karikabudapest.hu honlapra is.  
A nevezés módja, határideje: Az alkotásokat kérjük az iskola részére személyesen vagy postai 
úton megküldeni 2017. április 30-ig. 
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II. „5 Karika Budapest” versíró verseny 
Olyan verseket várunk, amelyek a tervezett budapesti olimpiát, az olimpiai eszmét 
népszerűsítik. 
Tanulónként 1–2 pályamunka 
 
Terjedelme: 
- I. kategória: alsó tagozat (1-4. évfolyam) max. 4 versszak 
- II. kategória: felső tagozat (5-8. évfolyam) max. 8 versszak 
- III. kategória: középiskola (9-12. évfolyam) max. 10 versszak 

 
Alkalmazott betűtípus: Times New Roman 
 
Kérjük feltüntetni az alkotó nevét, osztályát, iskolájának nevét, az alkotás címét, a felkészítő 
tanár nevét. 
Az alkotások beérkezési sorrendben felkerülnek a www.5karikabudapest.hu honlapra is. 
A nevezés módja, határideje: az alkotásokat kérjük az iskola részére személyesen, postai úton, 
vagy elektronikus levélben 2017. április 30-ig megküldeni. 
 
 

III. „5 Karika Budapest” élőkép és flashmob verseny 

Iskoláktól, iskolai osztályoktól, alkotó kedvű diákoktól várunk olyan digitális technikával 
készült képeket (jpg, png), rövid videókat (mp4), amelyek a tervezett budapesti olimpiát, az 
olimpiai eszmét népszerűsítik. 
Az alkotásokat az 5karikabudapest@gmail.com email címre várjuk. 
Az alkotások beérkezési sorrendben felkerülnek a www.5karikabudapest.hu honlapra is. 
 
Iskolánk címe/postázási cím: 
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4.; Tel.: +36-54-402-039  
Email: 5karikabudapest@gmail.com 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetés ideje és helye: 2017. május 26. (péntek) 11.00 óra 
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4.  
 
 
Berettyóújfalu, 2017. február 10. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 

 


