
 

 

Versenyfelhívás 
 

A biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI  

háromfordulós komplex tanulmányi csapatversenyt hirdet 

 

„Szelídek öröksége” címmel általános iskolák alsó (3-4. osztály)  

és felső tagozatos (5-8. osztály) tanulói számára. 

Az alsó és felső tagozaton is 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

A verseny témája: „Szelídek öröksége – Őrállók a világért…” 

(Ember és természet kapcsolata) 

   

A verseny menete:    

I. rész: Levelezős fordulók 

A verseny első része 2 levelezős fordulóból áll. A levelezős fordulók feladatsorait iskolánk honlapjáról 

(www.gardonyirefi.hu) lehet letölteni (az I. forduló feladatsorait 2020. októberber 30-án, a II. fordulóét 2021. 

január 30-án). Kérjük a csapatokat, a feladatsorokat nyomtassák ki, oldják meg és küldjék el postán iskolánk 

címére, a feladatlapon feltüntetett határidőig. 

(Alsó tagozat: Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI, 4110. Biharkeresztes, Damjanich u. 21. 

Felső tagozat: Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI, 4110. Biharkeresztes, Kossuth utca 52.) 

A levelezős fordulók kijavított feladatsorait iskolánkban megőrizzük, kérésre megtekintését lehetővé tesszük. 



 

II. rész: Döntő 

 

Tervezett időpontja: 2020. április 23. (péntek) 

Mindkét korcsoportban a levelezős fordulókban legjobb eredményt elérő csapatokat hívjuk iskolánkba az 

interaktív döntőre az alábbiak szerint: 

· 25-nél több csapat jelentkezése esetén 10-10 csapatot, 

· 25-nél kevesebb csapat jelentkezése esetén 6-6 csapatot. 

 

Ha egy iskolából több csapat jutna be a döntőbe, a nevelő/felkészítő pedagógus dönti el, melyik az az egy 

csapat, amelyik a döntőn részt vesz. 

A verseny nevezési díja: 1.500 Ft/csapat (csak a döntőbe jutott csapatok esetében), melyet majd a döntő idején 

és helyszínén lehet befizetni. 

A versenyre jelentkezés módja: A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, az iskola elektronikus és/vagy 

postai címére visszaküldve. 

(4110. Biharkeresztes, Damjanich utca 21. / gardonyi.zoltan.iskola@reformatus.hu) 

A jelentkezés határideje: 2020. október 30.  

A verseny szervezői és elérhetőségeik: 

Alsó tagozat: Széchenyiné Maár Anikó munkaközösség vezető (Telefon: 06-30 6337276 

 E-mail: szechenyi.aniko@gmail.com)  

Felső tagozat: Barta Attila Imréné munkaközösség vezető (Tel:06-30-4627640 

 E-mail: bartane59@gmail.com) 

 

Ha versenyünkkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, szívesen állunk rendelkezésükre a fent 

megadott elérhetőségeken, illetve iskolánk telefonján: 06/54 431258. 

 

Biharkeresztes. 2020. október 01.                   P. h. 

             Farrné Kovács Mónika 

                     Igazgató 
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