BUDAPESTI
TERMÉSZETISMERETI
VETÉLKEDİ
a

„10 TUTI TIPP A
TERMÉSZETBE”
Természetismereti Túrák
kiadványhoz
Versenyfelhívás!
A BUDAPESTI TERMÉSZETBARÁT SPORTSZÖVETSÉG ÉS A
TERMÉSZETJÁRÓ FIATALOK SZÖVETSÉGE
versenyt hirdet a „10 tuti tipp a természetbe” címő természetismereti túrák kiadványhoz
kapcsolódóan.
Résztvevık: 7-10. évfolyamos tanulók 3-5 fıs csoportjai
A versenybe benevezni regisztrálással lehet május végéig a termeszetismeretiverseny@btssz.hu címen, a
következı adatok megadásával:
• csoportnév,
• tagok nevei,
• iskola,
• felkészítı tanár,
• e-mail cím (elérhetıségek)
A területeken tett látogatásról naplót kell beküldeni kizárólag elektronikus formában (a regisztrálás
helyére), melynek a következıket kell tartalmaznia:
• dátum,
• helyszín,
• idıjárás,
• megtett útvonal,
• a látottak, a végzett tevékenység rövid összefoglalása, fényképes dokumentálása
• észrevételek,
• helyszíni fénykép a csoporttal
• + a kitöltött feladatlap visszaküldése
(A feladatlapokat a regisztráció után elektronikus levélben küldjük meg.)
Pontozás:
• A felkeresett helyszínenként 25-25 pont
• Beszámolónként: 15 pont,
ebbıl 5 pont a formai elemek megléte (dátum, helyszín ..stb.) 10 pont a fényképes beszámoló
minısége
• feladatlap – 20 pont. (100%=20 pont, 50%= 10 pont stb.)
• Egyszeri plusz 20 pontot lehet szerezni a meghirdetı két szervezet valamelyik nyílt túráján való
részvételért.

A 10 legjobb csapatot terepi versenyre a hívjuk. Ez egy 11. helyszínen megtartott, természetismereti
feladatokra épülı 3-4 órás verseny. Feltételei: A pontversenyben az 1-10. hely elérése
• minimum 3 terület meglátogatása,
• a meglátogatott területekrıl a beszámolók és feladatlapok visszaküldése
A verseny állásáról honlapunkon folyamatos információ lesz olvasható.
A versenyfeladatoknak (naplóknak) szeptember 30-ig be kell érkezniük.
A terepi versenyre a meghívást október 3-án tesszük közzé. A terepi verseny várható idıpontja: október 12
vagy 19.
A „dobogós” helyen végzık a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó barlangokba belépıt vagy
könyvet, oklevelet, természetjárással kapcsolatos tárgyi ajándékot: térképet, kiadványt stb. kapnak.
Szeretettel várunk mindenkit!

Tötösné Gados Zsuzsanna sk.
a BTSSZ elnöke

Kriston Zoltán sk.
a TFSZ elnöke

A verseny alapjául szolgáló kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Cartographia Kft támogatásával készült, a versenyt a Duna-Ipoly Nemzeti
Park támogatja.

A VESENY VÉDNÖKE:
FÜRI ANDRÁS
A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓJA
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ajánlása:
„Kedves természetjáró, természetkedvelı gyerekek!
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a Természetjáró Fiatalok
Szövetsége által szervezett „10 tuti tipp a természetbe” címő kiadványhoz kapcsolódó természetismereti versenyt. Ha
nyitott szemmel járjátok a természetet, megláthatjátok mennyi érdekességet, szépséget nyújthat az ember számára. A
természet számos csodáját, sokoldalúságát csak úgy tudjuk megırizni, ha nem csak mi, hivatásos természetvédık,
hanem Ti, a természetre nyitott gyerekek is tesztek ezért. Legyetek Ti is a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
segítıi a természet védelmében. A természet megismerésében segít ez a meghirdetett vetélkedı is, vegyetek részt
rajta! Jó versenyzést kívánunk!”
Üdvözlettel:
Füri András igazgató nevében:
Karlné Menráth Réka osztályvezetı

