Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5. Telefon: 34/587-560 Fax: 34/487-844
Honlap: www.eotvos-tata.sulinet.hu E-mail: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr!
A tatai Eötvös József Gimnázium XXVII. alkalommal hirdeti meg az Országos Spanyol
Nyelvű Vers- és Prózamondó Versenyt, melyre tisztelettel várjuk az Önök iskolájának képviselőit is.
A verseny kategóriái
Vers:


kötelező vers



szabadon választott vers

Próza:


kötelező próza



szabadon választott próza

A jelentkezés és a részvétel feltételei
A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos
kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Minden iskolából
maximum 6 tanuló vehet részt a versenyen, 3 tanuló vers kategóriában, 3 tanuló pedig próza
kategóriában.
A versenyen részt vehetnek:
 azok a tanulók, akik a 2019/2020. tanévben 9-10. évfolyamon tanultak,
 azok a tanulók, akik valamely spanyol két tanítási nyelvű középiskola előkészítő
évfolyamának tanulói voltak a 2019/2020-as tanévben.
A versenyen nem vehet részt az,
 akinek a spanyol nyelv az anyanyelve, vagy egyik szülőjének beszélt anyanyelve
 aki 8. életéve betöltése után a spanyol nyelvet olyan iskolában tanulta, amelynek az a tanítási
nyelve
 aki középiskolai tanulmányai alatt összefüggően 4 hónapnál hosszabb időt töltött spanyol
nyelvterületen
 aki két tanítási nyelvű középiskola tanulója, ahol a spanyol nyelv a tanítási nyelv
 aki két tanítási nyelvű középiskola volt tanulója, és ott spanyol tanítási nyelven megkezdte a
tanulmányait.
Az eredmények közzétételének módja
- A verseny végén, az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként az első három helyezett neve,
felkészítő tanára, iskolája hangzik el. Az eredményhirdetés után elhangzanak a győztes szavalatok.
- A verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát.
- A gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.
Díjazás
- Kategóriánként az 1-3. helyezett és különdíjas értékes könyvjutalomban, oklevélben részesül.
- A versmondók közül az összetett kategóriában (szabadon választott és kötelező vers) legjobb helyezést
elérő tanuló a miskolci Világlátó Utazási Iroda spanyolországi utazását nyeri. Holtverseny esetén, a
szabadon választott vers kategóriájában elért helyezés a döntő.
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A verseny színhelye
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Telefon: 34/587-560, fax: 34/487-844
Nevezési díj: nincs

A verseny időpontja 2020. október 10. (szombat)
A nevezés módja, határideje
A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos
kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Kérjük a kollégákat,
hogy a jelentkezési lapon jelöljék be, hogy versenyzőik mely kategóriában kívánnak indulni.
A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2020. október 2. (péntek)
Kérjük a felkészítő tanárokat, hogy jelentkezéskor küldjenek egy példányt a szabadon választott
műből.
Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a jelentkezés, ebédrendelés módosítására 2020. október 7. (szerda)
16 óráig van lehetőség, telefonon vagy e-mailben. A verseny napján már nincs mód a jelentkezés és az
ebédrendelés változtatására.
A verseny menete
 9,00 – 9,30 a versenyzőket várjuk a tatai vasútállomáson
 10, 00 órakor megnyitó
 10, 30 óra a verseny kezdete
 12,00 - 13, 30 óra között ebéd
 Kb. 13, 30 –tól Kisvonatos városnézés
 Kb. 14,45 óra: eredményhirdetés, az első három helyezett szavalatainak meghallgatása
 Kb. 15,45 óra: a versenyzőket kiszállítjuk a vasútállomásra
A vonatok pontos indulási és érkezési idejéről, kérjük, a későbbiekben tájékozódjanak honlapunkról.
A verseny ideje alatt spanyol nyelvkönyvek, művészeti könyvek, útikönyvek, regények, könnyített
olvasmányok vásárlására nyílik lehetőség a tatai Agora Könyvesbolt jóvoltából.
A kötelező vers, a jelentkezési lapok, illetve a fényképezésről szóló hozzájárulási nyilatkozat iskolánk
honlapjáról tölthetők le (www.eotvos-tata.sulinet.hu), a verseny további feltételeiről is itt
tájékozódhatnak. Esetleges kérdéseikkel Kisék Ágnes spanyol szakos kolléganőhöz szíveskedjenek
fordulni (kisek.agi@gmail.com).
A jelentkezési lapon kérjük, jelezzék ebédigényüket. Az ebéd (Csirkés/Zöldséges paella és
limonádé) díjmentes.

Várjuk jelentkezésüket, jó felkészülést kívánunk!
Tata, 2020. szeptember 4.
Üdvözlettel:
Barsi Éva
igazgató

