VERSENYFELHÍVÁS
Demokrácia 1X1
2017.
A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága vetélkedőt hirdet Kárpát-medencei
középiskolás diákok számára.
1. A versenyben való részvétel feltételei
A versenyen 14-18 éves szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai, magyar tanítási nyelvű
középiskolába járó diákok vehetnek részt.
A vetélkedő négyfős csapatok között, magyar nyelven zajlik. Egy iskola több csapattal is nevezhet. A csapat tagjai
csak ugyanannak az iskolának a diákjai lehetnek. A részvétel feltétele a jelentkezési lap megadott határidőig
történő beérkezése. A jelentkezési lap és a részletes versenyszabályzat elérhető a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.valasztas.hu).
2. A vetélkedőről
2.1 A verseny célja és ismeretanyaga:
A verseny célja, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a következő témakörökben: demokrácia, emberi
jogok, állampolgárság, választási rendszer, nemzetközi intézmények.
A versenyhez készített magyar nyelvű tananyag elérhető a valasztas.hu internetes oldalon.
2.2. A vetélkedő a következő fordulókból áll:
I. Iskolai forduló. A csapatok saját iskolájukban, tanári felügyelet mellett, segédeszköz igénybevétele nélkül
kitöltik a megküldött, lexikális tudást mérő kérdéssort.
Időpont: 2017. október vége
II. Régiós forduló. Az iskolai fordulókból továbbjutó csapatok írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg. Minden
régióból legalább egy csapat továbbjut a budapesti fordulóra. A regionális forduló során sor kerül egy, a diákok
által előzetesen elkészített feladat bemutatására is.
Időpont: 2017. november
III. Budapesti forduló. A régiós fordulókból továbbjutó csapatok Budapesten mutatkozhatnak be egy
„örömjáték” keretében, amely intézménylátogatással, városnézéssel, programokkal egészül ki. A szállást és ellátást
a szervezők biztosítják. A budapesti forduló során sor kerül egy, a diákok által előzetesen elkészített feladat
bemutatására is.
Időpont: 2017. december
3. A nevezés módja, határideje
A meghirdetést követően a kitöltött jelentkezési lap elektronikus formában történő megküldésével lehet jelentkezni
a következő e-mail címen vagy faxon: vetelkedo@nvi.hu; +36-1-795-0788
Nevezési díj: nincs
Jelentkezési határidő: 2017. október 20.
4. Nyeremények, díjak
Valamennyi budapesti fordulóba jutó csapat értékes tárgynyereményben részesül.
A vetélkedővel kapcsolatos minden információ megtalálható a www.valasztas.hu internetes oldalon. A vetélkedővel
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a vetelkedo@nvi.hu e-mail címen vagy a +36-1-795-6343-as
telefonszámon kérhető tájékoztatás.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

