
 

VIII. ZÖ
VE

Kedves Felső Tagozatos Általános Iskolás Tanulók!
 

A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő
környezet- és természetvédelmi vetélkedősorozatra
 

Jelentkezés 
 

A Vetélkedőt idén is 2 korcsoportban (5
különböző feladatsorokkal. Jelentkezni 
lehet. Nevezési díj nincs, ám előzetes regisztráció szükséges,
vetelkedo@valaszuton.hu e-mail címre 
adatok feltüntetésével: 

név, életkor, osztály, a felkészítő
értesítési e-mail cím. 
 

Nagyon fontos, hogy mindenki olyan e
rendszeresen megnéz! (Ezen az e
vetélkedővel kapcsolatos információról,
sikerességét is ezen az e-mail címen fogjuk visszaigazolni.
 

Mit kell tudni a vetélkedőről?
 

Az internetes
járványhelyzet függvényében
fordulót teljesítő, és ott a legjobb eredményt elért 
be. A döntőre 
A nevező tanulók

tesszük közzé.
A legeredményesebb 
részesülnek. 
Az internetes vetélkedő feladatsorai a

lesznek elérhetők, a határidőkről e

 
 

 

ZÖLD NYOM
VETÉLKEDŐ

Kedves Felső Tagozatos Általános Iskolás Tanulók! 
A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány ismét

és természetvédelmi vetélkedősorozatra hív Titeket ezúttal egyéniben

2 korcsoportban (5-6. és 7-8. osztályosok) rendezzük meg, 
Jelentkezni idén a COVID-19 járvány miatt 

Nevezési díj nincs, ám előzetes regisztráció szükséges, amelyet a 
mail címre várunk 2021. február 10

, a felkészítő tanár neve, e-mail címe, iskola megnevezése,

Nagyon fontos, hogy mindenki olyan e-mail címet adjon meg, amelyet 
(Ezen az e-mail címen fogunk Titeket értesíteni minden 

vetélkedővel kapcsolatos információról, eredményről, stb.) A regisztráció
mail címen fogjuk visszaigazolni. 

Mit kell tudni a vetélkedőről? 

Az internetes (levelező) vetélkedő 2 fordulós, amelyet a 
járványhelyzet függvényében) döntő követ, ahová a 

teljesítő, és ott a legjobb eredményt elért 
be. A döntőre 2021 áprilisában kerül sor, Esztergomban.

tanulók eredményeit minden forduló után a honlapunkon

tesszük közzé. 
A legeredményesebb diákok a vetélkedő végén tárgyjutalomban 

 
Az internetes vetélkedő feladatsorai a www.valaszuton.hu honlapon 

határidőkről e-mailen is tájékoztatni fogunk Titeket.
Válaszút

MON 

 
ismét internetes 

ezúttal egyéniben! 

8. osztályosok) rendezzük meg, 
19 járvány miatt egyénileg 

amelyet a 
10-ig, a következő 

iskola megnevezése, 

mail címet adjon meg, amelyet 
Titeket értesíteni minden 

eredményről, stb.) A regisztráció 

fordulós, amelyet a (személyes-
döntő követ, ahová a két levelező 

teljesítő, és ott a legjobb eredményt elért tanulók kerülnek 
Esztergomban. 

eredményeit minden forduló után a honlapunkon 

tárgyjutalomban 

www.valaszuton.hu honlapon 
mailen is tájékoztatni fogunk Titeket. 

Válaszúton Alapítvány 


