
KerekEmese Vetélkedő 

Szabályzat 

 

Nevezés 

Az egyes iskolák maximálisan 5 db négyfős csapatot nevezhetnek. (A kisebb létszám 

elfogadott, de a résztvevőknek figyelembe kell venniük, hogy a vetélkedő döntőjének feladatai 

négyfős csapatokra készülnek, így ez nehezítő tényező lehet.) 

Nem csak iskolák nevezhetnek diákokat. Az életkori követelményeket betartva bárki 

jelentkezhet, pl. baráti társaságok külön iskolából. Kérjük, ebben az esetben a szülők vállalják 

magukra a kapcsolattartó, felkészítő szerepét! 

A nevezési díj összegének a megadott határidőn belül igazolhatóan be kell érkeznie. Csak 

ennek ellenében vehetnek részt a csapatok a versenyben. Ez nagyon fontos, mert az összegeket 

le kell könyvelnünk és csak ezután tudjuk véglegesíteni a jelentkezéseket. A kitöltött 

díjbekérőkre a számla kiállításához munkatársainknak elengedhetetlenül szükségük van, így 

kérjük azt is küldjék meg a jelentkezéskor. 

Fontos! A csapat nevének kiválasztása történjen körültekintően, mivel névváltoztatást nem 

áll módunkban elfogadni a regisztrációt követően. 

 

Levelezés 

A jelentkezéskor megadott kapcsolattartó email címről várjuk a visszaküldött feladatlapokat, 

amelynek egy felnőtthöz (felkészítő pedagógus, szülő) kell tartoznia. 

A fordulónként visszaküldött levélben tárgyként kérjük feltüntetni a csapat nevét, és a 

forduló számát. 

- Abban az esetben, ha egy településről több csapatot is nevez a felkészítő, kérjük a 

település nevét tüntessék fel a tárgyban, a levélben pedig egyértelműsítse, mely 

csapatok feladatlapjait küldte el.  

- Az új fordulók megoldásait ne válaszként küldjék egy korábbi levélre, hanem új 

email opció kiválasztásával! 



A vetélkedő elemeihez tartozó kérések 

Feladatlapok 

A feladatlapokat PDF és Word dokumentum formában küldjük el Önöknek emailben, amelyek 

az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark honlapján szintén elérhetőek, valamint kép 

formátumban is közzétesszük a KerekEmese Facebook oldalán. A csapatokra bízzuk, hogy 

milyen módon töltik ki azokat.  

A korábbi években előfordult, hogy hozzánk hiányosan érkeztek meg egyes feladatlapok, ez 

főleg Word kiterjesztéseknél jellemző. Emiatt kérjük, a gyerekek által gépen kitöltött, 

ellenőrzött és megfelelő formában látható dokumentumot PDF formátumban mentsék el, és 

úgy továbbítsák felénk. 

Az előző években sokak által választott kézi kitöltésű, majd szkennelt, valamint a postán 

elküldött feladatlapok továbbra is teljes egészében elfogadottak. Kérjük, a szkennelésnél 

fordítsanak fokozott figyelmet a lapok sorrendjére! A postázott borítékon pedig tüntessék 

fel a csapat nevét, valamint azt is: KerekEmese vetélkedő. (ezt a mondatot hagynám, ez így 

kell) 

A feladatlapok elnevezése, a könnyebb megtalálhatóság érdekében, nézzen ki a következő 

módon: 

A csapat neve, alulvonás, korcsoport, alulvonás, forduló sorszáma 

Pl.: KerekEmese_Magonc_III.forduló 

Szkennelt lapok esetében ugyanez, és sorszám a „forduló” szó után. 

 

Kreatív feladatok 

A kreatív feladatok, mint a korábbi években is, küldhetők postai úton is. A döntő napján a jól 

sikerült, hozzánk beérkezett munkákból kiállítást készítünk. A küldeményre írják rá, hogy 

KerekEmese vetélkedő, valamint a csapat nevét is. Abban az esetben, ha több kreatív feladat 

érkezik egy csomagban, fordítsanak figyelmet arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, 

melyik csapaté.  

A feladatmegoldásaikat fényképeken is be tudják mutatni. Fontos, hogy ezek jó 

minőségűek legyenek, láttassák a lényeget, akár több szemszögből is.  



A nem megfelelő minőségű fotókon előfordulhat, hogy nem látszódnak az alkotás fontos részei, 

részletei. Kérjük, fokozottan figyeljenek erre! 

A fényképek elnevezésében járjanak el hasonlóan, mint a feladatlapnál! 

A beérkezett munkákat a döntő napjáig tudjuk tárolni. Jelezzék, amennyiben kérik vissza! 

Minden felkészítőt kérünk, figyeljenek a csapatok munkájára és a beküldési határidőre! 

A határidő lejárta után pályamunkákat már nem áll módunkban elfogadni! 

 

Javasoljuk, hogy kövessék a KerekEmese Facebook oldalát, így minden hírről, esetleges 

változásról értesülnek a vetélkedővel kapcsolatban, valamint az eredményekről is itt 

szerezhetnek tudomást! 


