A MIÉNK A SZÓ-TÁR! nyelvi verseny szabályzata
A verseny célja
A Miénk a Szó-Tár! Nyelvi Verseny célja az elmúlt tíz tanév továbbképzéseinek
összegző felmérése, figyelembe véve a szótárprogram és a hozzá kapcsolódó
fejlesztések mai állását.
A verseny menete
A versenyt általános és középiskolai nyelvtanárok számára hirdetjük meg, az alábbi –
idegen nyelvtől független - kategóriákban:
Gyerekszótár kategória
Tanulószótár kategória
A verseny egyéni verseny formájában kerül megrendezésre. Minden jelentkező csak
egy kategóriában nevezhet a versenyre.
A versenyben való részvétel előzetes nevezéshez kötött, a nevezés ingyenes. (A
nevezés részletes leírását lásd lejjebb.)
Nevezési határidő: 2017. április 14. éjfél, ezen időpont után beérkezett
nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
A verseny egy online fordulóból áll, melynek időpontja: 2017. április 27. 15 és 18 óra
között 90 perces időtartamban.
A részvétel feltétele, nevezés
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző 2017. január 01-április 15.
között rendeljen összesen 3 db Tanulószótárat és/vagy Gyerekszótárat a Grimm
Kiadótól. A rendelt szótár típusa független a versenyben választott kategóriától.
Nevezni a Kiadó által küldött nevezési lapot digitálisan kitöltve, e-mailben a
hir@grimm.hu címre beküldve lehet. A beérkező nevezéseket 48 órán belül
visszaigazoljuk. A nevezés csak a kiadó e-mailben küldött visszaigazolásával válik
érvényessé. Amennyiben a nyelvtanár nem kapja meg a visszaigazolást, kérjük, jelezze
e-mailben ezt a tényt a kiadó felé. Levélben küldött nevezéseket nem áll módunkban
elfogadni.
Értékelés és eredmények
Az értékelést és a verseny szakmai irányítását pedagógiai szakértőnk, Sárvári Tünde, a
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája nyelvtanára
végzi.

Az eredményt 2017. május 12-ig a honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük
közzé a nyertesek egyidejű értesítésével.
A feladatok
A verseny az aktuális továbbképzésen elhangzott témakörökben a szótártörténethez, a
szótárak felépítéséhez és a szótárhasználathoz kapcsolódó 60 (feleletválasztásos)
kérdés formájában valósul meg.
A versenyfeladatokat a versenyzők online felületen oldják meg és küldik be.
Helyezettek díjazása
Mindkét kategória győztes nyelvtanára egy kétszemélyes, 4 napos (3 éjszakás)
római utazást nyer. Az utazás repülővel történik, a szállást három csillagos szálláson
biztosítjuk. A Kiadó a repülőút és a szállás költségeit téríti meg. Minden egyéb költség
(poggyász, transzfer stb.) az utazót terheli.
Az utazásra 2017. július vagy augusztus hónapban kerül sor. Az időpontot a szállás és
repülőjegy lehetőségek figyelembe vételével a Kiadó határozza meg, de azt előzetesen
egyezteti a nyertesekkel.
A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható.
A kategóriánként 2. helyezett versenyző nyereménye 100.000 Ft értékű vásárlási
utalvány.
A kategóriánként 3. helyezett versenyző nyereménye 50.000 Ft értékű vásárlási
utalvány.
Jogi vonatkozások
A versennyel kapcsolatos és a honlapon található minden képi és írott anyag a versenyt
szervező Grimm Könyvkiadó Kft. szellemi tulajdona. Azok felhasználása, másolása,
sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
A versenyzők adatai kizárólag a verseny lebonyolításához kerülnek nyilvántartásba,
azok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. Részletesen lásd az adatkezelést
weboldalunkon.
Információ, segítségkérés
Weboldal: www.grimm.hu
E-mail: hir@grimm.hu,
Kiadói kapcsolattartók:
Jakus Zoltán, email: jakus.zoltan@grimm.hu, telefon: +36 30 587 8744
Mészáros Anikó, email: meszaros.aniko@grimm.hu, telefon: +36 30 478 9505

