A TIÉD A SZÓ-TÁR! Nyelvi Verseny szabályzata
A verseny célja
A Tiéd a Szó-Tár Nyelvi Verseny célja, hogy a Tanulók
- megismerkedjenek a nyelvi és életkori sajátosságaiknak is megfelelelő,
modern, kommunikatív szótárakkal
- ezek segítségével elsajátítsák a tudatos, célirányos szótárhasználatot, és
- ezáltal is rendszerező módon, kommunikatív irányba fejlesszék idegen
nyelvi tudásukat.

A verseny menete
A versenyt a 3-12. évfolyamos tanulók számára hirdetjük meg, idegen nyelvek és
korosztályok szerint az alábbi kategóriákban:
1. Angol 3-4. évfolyam – Gyerekszótár
2. Német 3-4. évfolyam – Gyerekszótár
3. Angol 5-8. évfolyam – Gyerekszótár
4. Német 5-8. évfolyam – Gyerekszótár
5. Angol 5-8. évfolyam – Tanulószótár
6. Német 5-8. évfolyam – Tanulószótár
7. Francia 5-8. évfolyam – Tanulószótár
8. Angol 9-12. évfolyam – Tanulószótár
9. Német 9-12. évfolyam – Tanulószótár
10.Francia 9-12. évfolyam – Tanulószótár
11.Spanyol 9-12. évfolyam – Tanulószótár*
12.Orosz 9-12. évfolyam – Tanulószótár*
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*Orosz és spanyol nyelvből ebbe a kategóriába elfogadunk 7-8 évfolyamos
nevezéseket is.
A verseny csapatverseny formájában kerül megrendezésre.

Egy csapat 3–5 tanulóból áll. A csapatot a nevezést beküldő nyelvtanár képviseli.
Egy nyelvtanár legfeljebb öt csapatot képviselhet. Egy adott nyelvtanuló csak egy
csapatban vehet részt a versenyben.
A versenyben való részvétel nevezéshez kötött, a nevezés ingyenes. (A nevezés
részletes leírását lásd lejjebb.)
Nevezési határidő: 2015. október 15., csütörtök 16 óra.
A verseny selejtezőkből, regionális döntőkből és országos döntőből áll.
A selejtezőkre három fordulóban, 2015. október 15. és 22., 2015. november 16.
és 23., illetve 2015. december 15. és 17. között kerül sor. Az első 2 forduló
feladatait e-mailben kapják meg a versenyzők, a decemberi záróforduló
feladatainak kiküldése és megoldása online rendszerben zajlik. Az e-mailben
kapott feladatok megoldására 1 hét áll rendelkezésre, és a megoldásokat is emailben kell visszaküldeni a kiadónak. Az on-line zárófordulóban 90 perc áll
rendelkezésre a feladatok megoldására. Az online selejtező végleges időpontját a
későbbiekben rögzítjük, azzal a kiegészítéssel, hogy 1 pótselejtező időpontot is
meghirdetünk.
A selejtezőkből minden kategóriából a legjobb 8 csapat jut a regionális döntőbe.
A 8 regionális döntőre 2016. február 1. és április 1. között kerül sor.
A regionális döntőkből a győztes csapat jut az országos döntőbe. Az országos
döntőre – korosztálytól függően – 2016. április 15. és május 15. között kerül sor.

A részvétel feltétele, nevezés
A versenyen való részvétel feltétele, hogy minden versenyző rendelkezzen egy – a
választott kategóriának megfelelő – szótárral, Gyerekszótárral vagy
Tanulószótárral. Erre a célra az iskolai / könyvtári példányok is használhatók.
Nevezni a nyelvtanár tud az alábbiak szerint:
A Kiadó által küldött nevezési lapot digitálisan kitöltve, e-mailben a
tiedaszotar@grimm.hu címre beküldve lehet nevezni. 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 vagy
faxon küldött nevezéseket nem tudunk 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, illetve Gyáfrás Edit, a kiadó lexikográfusa végzi.

Az első két forduló eredményét a fordulót követő 15 napon belül, az összesített
eredményt 2016. január 15-éig tesszük közzé – a kiadó honlapján
(www.grimm.hu). A selejtezők összesített eredményében az első két, e-mailben
zajló selejtező során elért pontszám egyszeres szorzóval kerül beszámításra, míg
a harmadik, online-selejtező pontszáma kétszeres szorzóval számít be az
összesített eredménybe.
A selejtezők egyes fordulóiban a csapatoknak 5, különböző nehézségi fokú és
ennek megfelelően súlyozott pontszámú feladatot kell megoldani.
A regionális döntőben és az országos döntőben a csapatok szintén 5 feladatot
kapnak. A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A regionális döntő
eredményeit a versenyt követő 1 héten belül tesszük közzé. Az országos döntő
eredményeit – az első 3 helyezett kivételével – a döntőt követő 1 héten belül
tesszük közzé. A győztes kihirdetésére és a díjak átadására az utolsó döntőt
követő egy héten belül, ünnepélyes keretek között kerül sor. Az
eredményhirdetésre minden kategóriából az első 3 helyezett csapatot hívjuk meg.

A feladatok
Valamennyi feladat az adott idegen nyelvhez, életkorhoz, tudásszinthez és
szótártípushoz kapcsolódik. A feladatok mellett minden esetben megadjuk az
elérhető pontszámot. A feladatok megoldása a csapaton belül közösen történik,
minden csapat egy megoldást adhat be minden feladathoz. A megoldások a
beküldést / beadást követően már nem módosíthatók. A határidő után beküldött
megoldásokat nem tudjuk elfogadni.
A selejtezők első 2 fordulójában a feladatok beküldése kizárólag e-mailben
történhet, a tiedaszotar@grimm.hu címre. (Ld. A verseny menete c. fejezetet!) Az
online fordulóban az online felületen keresztül lehet beküldeni a feladatot. Az
online felület a rendelkezésre álló 90 perc után már nem tud megoldásokat
fogadni.
A döntőkben a feladatokat a csapatok a helyszínen oldják meg, és adják be.

Oklevelek, ajándékok
Minden, a TIÉD A SZÓ–TÁR nyelvi versenyben résztvevő tanuló és nyelvtanár egy
kétnyelvű emléklapot és egy-egy, speciálisan erre a versenyre készült golyóstollat
és jegyzettömböt kap. Az ajándékot az online fordulót követően postázzuk az
iskolákba.
A regionális és az országos döntőkbe jutott valamennyi nyelvtanár, csapat és
versenyző a helyezésének megfelelő oklevelet kap. Az oklevelet a csapat
helyezését követő 1 héten belül küldjük ki az iskolának.

Helyezettek díjazása
Minden kategória győztes csapata és felkészítő tanára egy 6 napos tanulmányutat
nyer célnyelvi területre. Az utazás repülővel vagy autóbusszal történik,
célállomástól függően. Szállás: háromcsillagos kategóriájú szállodában, reggelivel
együtt, 5 éjszakai tartózkodással. Az utazás és a szállás költségét a kiadó fizeti.
Minden egyéb költség az utazót terheli. Az utazásra 2016 júliusában kerül sor. A
végleges időpontot 2016. február végéig rögzítjük.
Angol nyelv esetében a célország Anglia, német nyelv esetében Ausztria vagy
Németország, spanyol nyelv esetében Spanyolország, francia nyelv esetében
Franciaország és orosz nyelv esetében Oroszország. Az úticélt és a szállást a kiadó
választja ki.
A 2. helyezett csapatok összesen 120.000,- forint értékű Alexandra vagy Libri
könyvutalványt nyernek.
A 3. helyezett csapatok összesen 60.000,- forint értékű Alexandra vagy Libri
könyvutalványt nyernek.
Az országos döntő résztvevői, vagyis a regionális döntők győztes csapataik (az
első 3 helyezett is), 30.000,- Ft értékű Grimm-könyvutalványt kapnak ajándékba.
Az 1. helyezett csapatok iskoláinak a könyvtára 100.000 forint, a 2. és 3. helyezett
csapatok iskoláinak a könyvtára 50.000,- forint értékben Grimm-szótárokat kap
ajándékba.

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 verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy ha egy adott kategóriában
országosan 20 csapatnál kevesebb nevezett, úgy az adott kategóriát törölje a
versenyből.
A verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy új partnerek bevonásával a
felsoroltakon kívül további ajándékokat és akciókat hirdessen meg a versennyel
kapcsolatban. 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: info@grimm.hu, tiedaszotar@grimm.hu
Kiadói kapcsolattartók:
Rózsa Katinka, email: rozsa.katinka@grimm.hu, telefon: +36 30 478 9187
Jakus Zoltán, email: jakus.zoltan@grimm.hu, telefon: +36 30 587 8744

