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3-8, ÉvpolyAMo§ TANuLóK szÁMÁnn

Az t_.]cjtrlijs.Iózse['Itelbrrnirttls Ol<tatási I(özporrt a2022l23-es tanévben is meglrircleti rr Földi.liinos
ternrészetttlcIonránl,i vet,senyt lrárotlr korcsoportban (3-4., 5-6. és 7-8. évlblyarr"r). - A versenyre nenl
reíbrmiittIs í'erlntartójír islroláIr tanulói is nevezhctnelr.

Legliibb célutrli, lrogy közelebb lrozztlk a gyerekeliet a teremtetl világlroz, s ezzel az éln'éntryel
e gyi.itt t-tre gszerette s s ti k ve l Li l< ir tertrrészettr,r cl ollr árryo kat.

A rlegtttérettetés lrilrotrr levelezős 1ordLrlóból és egy lrelyi döntőből á1l. A levelezős íbrclr-rlókban ir

nlaterlatiliai és terrlrészetisnrereti 1blaciatok nregoldásálToz önálló kutatónrutrkára, e szkijzkészítésre,
rlét,ésekre és tertrlészeti nlegfigyelésekre lesz sztiliség. A nratenratikai problérnáltnál elsősorban tiettt

egyenlctte l törtérró r,ilegolclást vtintnk el a7, alsóbb évfolyanos gyernrekel<től, lranen nregf'elelő

nragyarázattal kiegészített próbálgatást, 1ogikailag ireiyes gondolatrrrenetet.
A clörltőbe a lrárortl l<olcsclptlt,t 6-6 legiobb 1eladatrrlegoldója kap megirívást a 3 1evelezős lbrduló

összesített erecltnénl,e alap.jirn. A c]ölrtő írásbeli és szóbeli részből aill.

Nicvezési tlíj nincs.

A nevezés az első levelezős lolcltrló belttilcléselror a csatolt nevezési lap kitöltésével törtérrik.

A tbl,cltrlók llegolclásainak bel<iilclési hatiiricic,iét a 1bladatsorolt íaríallnazzá]<. A í-eladatoli rr.egolcliisát ki.ilön

laporr kell elkészíteni. N4intietl lapotl í'el kell ltintetni a í-elaclat solszáma rr-rellett a versenyző nevét,

ér, lil l ),atl-rát és i sko lti.| /rt.

FONTOS! Az írjalrb forrlulóli f'eladatait - és rnirrden egyéb íizenctet - csak a verseny honlapjrln
(rvrvrv.liisfi z.lrrr) j elentetj iilr meg.

A rnegoltlásoIiat tligitrrlizrilva, a vcrseny e-mail címére várjtrk: 1blcli.versen),(4)gmaii.conr (kérjiik. hogy
az elelitrcltrilirrs ler,él tárgyában jelerl.jen lrreg a tarrr-rló neve és korcsoportja is).

A diintő vrirlrrrtó iclőpontja: 2023. rná.jus l0. iszorrrbat) 1 0Ü - 15 óra
'l'iinlogirtóirrknalt kcjszönhetően isnét nagyon korr-roly.jutalmak vártrak a legjobb versenyzŐlrre.
Versenyí'elelős: l(is Tarrlás (]_irlc]i.llqrp ;20-2983017)
Vá r,i uli .i clcrrtlrezésii liet ! - Á ld,is, b élresség !

lJeves, 2022. szeptetnber 1.
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