Budapesti Diáksport Szövetség Szabadidős és Túrabizottsága

A Budapesti Diáksport és a Budapesti Természetbarát Sport Szövetségek által kiadott
2010/2011-es tanévre szóló eseménynaptárban szereplő VÁROSISMERETI VERSENY-t

„HONFOGLALÓ”
(kulturális barangolás) címmel
2011. április16-án (szombaton) rendezzük,

a Szentendrei Skanzenben
A Skanzen területére a belépés, a verseny résztvevőinek térítésmentes.
A versenyen részt vehet minden általános és középfokú oktatási intézmény tetszés szerinti számú
csapata, amennyiben előzetes nevezését 2011. március 31-ig megküldi az alábbi címre.
Kovács Dezső 1141 Budapest, Negyed u.4
„Skanzen 2011” megjelöléssel, vagy
imarojak@citromail.hu
e-mail címre
A rendezvény jellege, a technikai (feladatlapok sokszorosítása), és az utazási feltételek biztosítása
miatt helyszíni nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
Feladat: A Skanzen területén –az egyes tájegységek népi építészetét, a falusi és mezővárosi
társadalom különböző rétegeinek és csoportjainak lakáskultúráját, életmódját ismerhetjük meg.
Versenykategóriák:
A - Általános Iskolai
5 fős diákcsapat (8. évfolyamig)
K - Középiskolai
3 fős diákcsapat (9. évfolyamtól)
V - Vegyes kategória
tetszés szerinti létszámú diákcsapatok felnőtt kísérettel vagy egyéni
indulók az A-K kategóriák indulása után
A versenyre előzetesen benevezett csapatok jelentkezése és indítása: 9.00 és 11.00 óra között a
Skanzen igazgatósági épületéből (Tegez utcai megálló).
Cél: minden versenykategóriában ugyanitt. A cél 15.00 óráig fogadja a beérkező csapatokat.
Ajánlott felszerelés és irodalom: Csapatonként íróeszköz, sorkiemelő toll, óra, keményfedelű mappa
vagy alátét, diákigazolvány, közlekedési bérlet vagy menetjegyek az oda és visszautazáshoz,
tízórai, időjárásnak megfelelő öltözék, bármilyen irodalom a helyszínről.
Értékelés: A helyszíneken megoldott feladatok helyes megfejtésére kapott pontszám és a jobb
menetidő alapján történik. Az eredményről szóló értesítőt a résztvevő iskolák postán kapják meg,
ill. a honlapon majd megtalálható.
Díjazás: Az A -K. kategóriában: Az 1-3. helyezett csapat részére oklevél és tárgyjutalom.
A V. kategóriában: Az 1-3. helyezett részére oklevél
Utazás:A Hév Batthyány térről minden óra 18’, 38’, 58’-kor indul, menetidő 40’, Budapest bérlethez
a teljes árú kiegészítő 305 Ft.
Újpest Városkaputól 7.35, 8.35, 9.15, 9.35 –kor Esztergom felé induló Volán járattal Szentendrére a
teljes árú menetjegy Budapest bérlethez 245Ft, menetidő 30’
Helyi autóbusz járat a Skanzen felé (Hév végállomástól) 8.15, és 10.15-kor indul, a menetjegy ára
200 Ft.(pénztárban előreváltott jegy esetén). Skanzentól vissza 13.54, 14.54, 15.54
Budapest, 2011. március 14.
Kovács Dezső sk.
Szabadidős és Túrabizottság
vezetője
Támogatóink:

BTSSz
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NEVEZÉS
a
„HONFOGLALÓ”
kulturális barangoló, hely-(város)ismereti versenyre
(Kitöltés után másolja le és egy példányt küldjön el!)

Kovács Dezső 1141 Budapest, Negyed u.4
„Skanzen 2011” megjelöléssel, vagy
imarojak@citromail.hu
e-mail címre

NEVEZÉSI LAP
2011. április 16.
Iskola neve:
Címe:
Versenyfelelős tanár:
Csapatok
száma

Versenykategória

Létszám

A

Általános Iskola (8. évfolyamig)

K

Középiskola (9. évfolyamtól)

V

Felnőtt kísérővel

□

A helyszínre való érkezést önállóan szervezem. (Ha ezt választják, kérjük x-szel
jelölni!)

Kelt:…………………………….

ph.
………………………………………
intézményvezető
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