A verseny szabályzata
A verseny célja
A 15 az 1-ben Türr Teszt Verseny célja: A Bajai SZC Türr István Gazdasági
Szakgimnáziumában oktatott szakképzési ágazatokhoz kapcsolódó jeles napokon megjelenő
kutatómunkát igénylő feladatokon keresztül az adott témával való megismerkedés. A
feladatlapok kitöltését minden vállalkozó kedvű örökifjúnak ajánljuk, aki szeret játszani.
Minden kitöltő átélheti az önálló ismeretszerzés örömét.
A verseny menete
A versenyben való részvétel nem korlátozott, bármely magyarországi lakcímmel rendelkező
állampolgár csatlakozhat. A versenyben való részvétel nem kötött nevezéshez. A feladatsorok
végén e-mail cím, lakhely irányítószám és életkor megadásával azonosítjuk be a résztvevőket.
A verseny 15 fordulóból áll, a résztvevőknek fordulónként 15 feladatot kell megoldani. A
feladatok megoldása interneten, a Redmenta honlapján történik.
Az egyes fordulók dátumai:
Jeles nap
Postai világnap
Steve Jobs nap
Statisztikai világnap
Az iskolai könyvtárak világnapja
Az animáció világnapja
Takarékossági világnap
Európai kereskedelmi nap
Térinformatikai világnap (GIS Day)
A magyar közoktatás napja
Ne vásárolj semmit! nap
A Wikipédia napja
Az adatvédelem nemzetközi napja
A barátságos Internet napja
Fogyasztóvédelmi világnap
Gyermekkönyvek nemzetközi napja

Játék kezdete
2017. október 9.
2017. október 14.
2017. október 20.
2017. október 23.
2017. október 28.
2017. október 31.
2017. november 5.
2017. november 15.
2017. november 22.
2017. november 24.
2018. január 15.
2018. február 5.
2018. február 8.
2018. március 15.
2018. április 2.

Játék vége
2017. október 16.
2017. október 21.
2017. október 27.
2017. október 30.
2017. november 4.
2017. november 6.
2017. november 12.
2017. november 22.
2017. november 29.
2017. december 1.
2018. január 22.
2018. február 12.
2018. február 15.
2018. március 22.
2018. április 9.

A feladatok
Az érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül, játékos megközelítésben
ismerkedhetnek a témákkal a feladatok kitöltői.

15 az 1-ben verseny: a közgazdaság, az informatika, az ügyvitel, a logisztika ész az oktatás
ágazatokhoz kapcsolódó jeles napokon megjelenő feladatsorai érdekes témákat dolgoznak fel.
Az elsősorban kutatómunkát igénylő feladatlapok, játékos formában néha különleges, néha

meglepő és néha már túl könnyűnek és egyértelműnek tűnő információkat dolgoznak fel. 15
fordulóban fordulónként 15 feladat, a tanév során összesen 225 feladat. A feladatok beküldése
kizárólag online lehetséges, megoldásukhoz bármilyen segédeszköz használható, hiszen a
felfedezés és a megtalálás sikerének átélése a játék igazi jutalma.
A feladatsorok kiértékelése beküldést követően azonnal megtörténik. A nem megoldott vagy a
hibásan megoldott feladat 0 pontot ér. A versenyző a kiértékelt feladatokat, az esetleges hibákat
megtekintheti beküldés után.
Nyeremények
Oklevél: a verseny 15 fordulóját teljesítő valamennyi résztvevő nyomtatott oklevelet, mely
tartalmazza az elért eredményét.
Fordulóajándék: a forduló meghirdetésekor hozzuk nyilvánosságra. A forduló lezárását
követően, a legjobb eredményt elért versenyzők között a Türrös DÖK képviselőjének
jelenlétében sorsoljuk ki a nyertest/nyerteseket.
Fődíj
A fődíj: 10 000 Ft értékű könyvutalvány. A fődíjakra azon versenyzők esélyesek, akik mind a
15 fordulót kitöltötték.
Jogi vonatkozások
A nevezéshez szükséges adatok megadásával a nevező személy elfogadja jelen szabályzatot.
A verseny résztvevői hozzájárulnak, hogy a Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma
az e-mail címüket, életkorukat és lakhelyük irányítószámát nyilvántartsa és kezelje, valamint a
megadott e-mail címekre beiskolázási tájékoztató kiadványokat küldjön. A megadott adatokat
harmadik személynek nem adjuk ki.

