INFORMÁCIÓK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐRŐL
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretnénk, ha az országos döntőn mindenki jól érezné magát,
kellemes élményekkel távozna Szombathelyről,
ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alábbiakat.
Jelentkezés:
Helye: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Ady tér 5.)
Ideje: 2019. április 12. (péntek) 12-16 óra
Kérjük, hogy mindenki először a jelentkezés helyszínére jöjjön, mert itt kapja meg a szükséges dokumentumokat (szálláskártya, étkezési jegy, belépők).
A nálunk igényelt szállások csak a jelentkezéskor kapott szálláskártyával foglalhatók el.
Akik nem érkeznek meg 16 óráig, azok 16 óra után a dokumentumokért a Zrínyi Ilona Általános Iskola (Zrínyi u. 10.) portáján jelentkezhetnek.
A jelentkezéshez kérjük, hozzák magukkal a szállás visszaigazolását igazoló papírt. (Akik
még nem kapták meg a szállást visszaigazoló e-mailt, vegyék fel vegyünk a kapcsolatot.)
Akik csak a versenyre jönnek csütörtökön, azok a verseny helyszínére menjenek. Ezeknek a
versenyzőknek egy borítékban az ülésrendben meghatározott helyre lesznek kikészítve a kért
anyagok (étkezési jegy, fagyi jegy, belépő az esti szabadidős programokra).
Megnyitó:
Helye: Művelődési és Sportház (Március 15 tér 5.)
Ideje: 2019. április 12. (péntek) 16 30-18 óra
A megnyitón csak belépőjeggyel lehet részt venni. A busszal utazó csoportoknak és azoknak,
akik rajtunk keresztül foglaltak szálláshelyet a belépőjegyeket a jelentkezéskor adjuk át.
Azok, akik nem rajtunk keresztül igényeltek szállást vagy nem kértek szállást, és szeretnének
részt venni a megnyitón, a megnyitóra a belépőjegyet a jelentkezéskor igényelhetik.
A megnyitón nincsenek sorszámozott helyek, azok elfoglalása érkezési sorrendben történik.
A Varga Tamás Matematikaverseny eredményhirdetésére meghívott 7-8. osztályos tanulók
az 1-2. sorokba üljenek! Kérjük, hogy ezekbe a sorokba mások ne üljenek!
Szállás és étkezés:
A kollégiumi szállások a megnyitó után, a hoteles és panziós szállások a jelentkezés után a
szálláskártya felmutatásával foglalhatók el.
A kollégiumban elszállásoltak étkezése a saját kollégium ebédlőjében lesz. (A Berzsenyi Kollégium ebédlője a kollégiummal szemben található Puskás Tivadar Szakgimnáziumban van.)
A Charlie Hotelben, a Ciao Amico Hotelben, a Forum Hotelben, a Gerendás Hotelben, a
Charlie Panzióban, a Józsi Bácsi Szállodájában, a Vadász Hotelben elszállásoltak reggelije a
szálláshelyen, ebédje és vacsorája az ELTE Savaria Egyetemi Központ (Károlyi Gáspár tér
4.) ebédlőjében lesz.
A Bingó Panzióban elszállásoltak étkezése (reggeli, ebéd és vacsora) a Brenner Kollégium
(Mindszenty József tér) ebédlőjében lesz.
A Perintiparti Panzióban elszállásoltak étkezése (reggeli, ebéd és vacsora) a Németh Pál Kollégium (Magyar László utca 2.) ebédlőjében lesz.
Az étkezés csak a megadott helyen vehető igénybe!

Étkezést a rendezvényen a meghívott versenyzőknek (regisztráció alapján térítésmentesen) és
az őket kísérőknek (előzetes megrendelés esetén térítés ellenében) biztosítunk.
A kollégiumokat vasárnap legkésőbb 9 óráig kell elhagyni. Kérjük, hogy mielőtt a csoportok
elhagyják szálláshelyüket, húzzák le az ágyneműt. A szálláshelyeken okozott kárt a károkozók kötelesek megtéríteni.
Verseny:
Ideje: 2019. április 13. (szombat) 9 órától
Kérjük a versenyzőket, hogy legkésőbb a kezdés előtt 15 perccel jelenjenek meg a versenyhelyszíneken.
Helye: 2-4. osztály: Zrínyi Ilona Általános Iskola (Zrínyi Ilona utca 10.).)
5-6. osztály: Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium
(Zrínyi Ilona utca 12.)
7-12. osztály: Kanizsai Dorottya Gimnázium (Aréna utca 10.)
Kérjük a versenyzőket, hogy a versenyhelyszínek termeibe ne vigyenek be számológépet,
mobiltelefont, okosórát, tabletet és számológépes karórát. Azokat a versenyzőket, akiknél a
verseny ideje alatt a fentiek bármelyikét megtaláljuk (függetlenül attól, hogy használták vagy
sem) kizárjuk a versenyből.
A versenyt követő feladatmegoldások helyszíne megegyezik a verseny helyszínével.
A versennyel és a kitűzött feladatokkal kapcsolatos észrevételeket, reklamációkat 2019. április 13-án 1230 óráig kérjük írásban leadni a Zrínyi Ilona Általános Iskola portáján. Ezután
érkezett reklamációkat a verseny Szervezőbizottsága nem veszi figyelembe.
A verseny ideje alatt a versenyhelyszínek zárva lesznek, ezért a szülőknek és kísérő pedagógusoknak a verseny kezdése előtt el kell hagyniuk az épületet.
Eredményhirdetés:
Helye: Művelődési és Sportház (Március 15 tér 5.)
Ideje: 2019. április 14. (vasárnap) 9-1030 óra
A versenyzők a terem első részében évfolyamonként meghatározott helyre ülnek. (Elől a kicsik, hátul a nagyok.) A kitűzővel rendelkező hivatalos kísérők a gyerekekkel azonos helyen
lesznek.
A szülők és vendégek a terem hátsó részében elhelyezett helyeken foglalhatnak helyet. Az
eredményhirdetés alatt a szülőktől nem lehet átmenni a gyerekekhez.
Az eredményhirdetés időtartama kb. 90 perc lesz. Tisztelettel kérjük ezért kedves vendégeinket, hogy az eredményhirdetésen csak akkor vegyenek részt, ha azon elejétől végéig ott tudnak lenni. Köszönjük.
Szombat délutáni szabadidős programok:
Ideje: 2019. április 13. (szombat) 14-18 óra
A szombat délutáni szabadidős programokon csak belépőjeggyel lehet részt venni. A megyei
csoporttal alvó versenyzőknek a belépőjegyeket előzetes igénylés alapján az általunk meghívott hivatalos megyei kísérő(k)nek adjuk át a jelentkezéskor. Ezeken a programokon a többi
versenyző és az őket kísérők is részt vehetnek. Ők a programokra belépőjegyet pénteken 16
óráig a jelentkezés helyszínén, pénteken 17 órától 20 óráig vagy szombaton 8 órától 14 óráig

a Zrínyi Ilona Általános Iskola (Zrínyi Ilona utca 10.) portáján igényelhetnek. A programokra
a belépőjegy ingyenes. A délutáni szabadidős programok listája a dokumentum végén található. Jegyek csak a fent megjelölt helyeken és időpontokban igényelhetők. Az igényléseket a
készlet erejéig tudjuk biztosítani.
Szombat esti szabadidős programok:
Helye: ELTE Savaria Egyetemi Központ (Károlyi Gáspár tér 4.)
Ideje: 2019. április 13. (szombat) 18-22 óra
A szombat esti szabadidős programokon csak belépőjeggyel lehet részt venni. Az általunk
biztosított busszal utazóknak és azoknak, akik rajtunk keresztül foglaltak szálláshelyet, a belépőjegyeket a jelentkezéskor adjuk át. A többiek, ha szeretnének részt venni az esti programokon, a programokra belépőjegyet pénteken 16 óráig a jelentkezés helyszínén, pénteken 17
órától 20 óráig vagy szombaton 8 órától 16 óráig a Zrínyi Ilona Általános Iskola (Zrínyi Ilona
utca 10.) portáján igényelhetnek. A programokra a belépőjegy ingyenes.

AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ PROGRAMJA
április 12. (péntek):
1200 − 1600
1630 − 1800

1800 − 2000
2100

jelentkezés, regisztráció
megnyitó (Művelődési és Sportház)1
1630 − 1650 Varga Tamás verseny eredményhirdetése
1650 − 1700 Zrínyi döntő megnyitója
1700 − 1800 műsor
vacsora
takarodó
április 13. (szombat):

630 − 830
900 − 1030
1045 − 1130
1130 − 1300
1400 − 1700
1630 − 1830
1800 − 2200
2200

reggeli
verseny

2-4. osztály
5-6. osztály
7-12. osztály
feladatok közös megoldása
ebéd
szabadidős programok
vacsora
közös programok
takarodó

60 perc
75 perc
90 perc

április 14. (vasárnap):
630 − 830
900 − 1030
1100 − 1300
1300 −

reggeli
eredményhirdetés
ebéd
hazautazás

SZOMBAT DÉLUTÁNI SZABADIDŐS PROGRAMOK
Azoknak a versenyzőknek, és kísérőiknek, akik nem a megyékkel együtt alszanak
A megfelelő programra, megfelelő időpontra szóló jegy nélkül nem lehet részt venni a programokon.
Jegyeket igényelni, a fentebb „Szombat délutáni szabadidős programok” címszó alatt leírt módon lehet.
1. A Savaria Központban, az egyetem C épületében, a 7-12. osztályos tanulóknak egyszerre 5 előadást
tartanak érdekes témákban az egyetem oktatói. Az előadások kb. 45-50 percesek. A tanulók az egyetem C épületében a megfelelő teremnél várakozzanak az előadások kezdete előtt néhány perccel.
Az épületen belül, a termek megtalálásában, a helyszínen lévő segítőktől lehet útbaigazítást kérni.
Ezeken a programokon csak a megfelelő helyszínre és megfelelő időpontra szóló jeggyel lehet részt
venni.
Helyszín
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem

Program neve, korosztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály
Savaria Közp. - 7-12. osztály

Leírás

Létszám

Mindenhol fizika
Mindenhol fizika
Látványos és tanulságos kísérletek
Látványos és tanulságos kísérletek
Látványos és tanulságos kísérletek
Lélegezz
Lélegezz
New York felhőkarcolói

30
25
25
5
30
65
85
65

Időtartam
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc

Program kezdő
időpontja
14:00
16:00
14:00
15:00
16:00
14:00
15:00
16:00

15:00

Az előadások címei (teremszámok):
•
•
•

Németh László: Ami a szemnek láthatatlan ( C202. terem )
Molnár László: Mindenhol fizika ( C111. terem )
Látványos és tanulságos
Öveges kísérletek bemutatása ( C119. terem )

•
•
•

A Planetárium megtekintése ( C010-es terem )
Skribanek Anna: Lélegezz ( C nagyelőadó )
New York felhőkarcolói ( C nagyelőadó )

2. A 2-6. osztályos tanulóknak és kísérőiknek az alábbi programokat kínáljuk. A Püspöki Palota, Savaria Múzem, Smidt Múzeum és Iseum Savariense múzeumok közül legfeljebb egybe igényelhetnek
jegyet. A versenyzőknek és kísérőiknek egyaránt biztosítjuk díjmentesen a belépőket.
Ezeken a programokon csak a megfelelő helyszínre és megfelelő időpontra szóló jeggyel lehet részt
venni.
Helyszín
Város
Város
Város
Város
Város
Város
Város
Város

Program neve, korosztály
Savaria Múzeum - 2-6. osztály
Savaria Múzeum - 2-6. osztály
Smidt Múzeum - 2-6. osztály
Iseum Savariense - 2-6. osztály
Püspöki Palota - 2-6. osztály
Berzsenyi könyvtár - 2-6. osztály
Berzsenyi könyvtár - 2-6. osztály
Berzsenyi könyvtár - 2-6. osztály

Leírás
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás
A Püspöki Palota megtekintése
Másképp látjuk
Színek világa
Pincétől a padlásig

Létszám
25
25
25
25
40
30
30
30

Időtartam
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc

Program kezdő időpontja
14:00
14:15
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

15:00
15:15
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

16:00 17:00
16:15 17:15
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

A könyvtári foglalkozások rövid leírása:
•

•

•

Másképp látjuk: Előadás és foglalkozás; Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az optikai illúziók világába,
megismerkedhetnek a 3D-s technika alkalmazásaival. Egyszerű eszközök segítségével a résztvevők maguk is
alkothatnak képeslapot, térbeli rajzot, mozgó képet.
Színek világa: A foglalkozáson a gyerekek feleleveníthetik eddigi ismereteiket a színekről és rácsodálkozhatnak az illatok, érzések, hangulatok, szavak színeire ”Maros Krisztina: Milyen színű a boldogság?” kötetének
képeivel. A foglalkozás végén a gyerekek elkészíthetik saját színes „üvegű” világlátójukat.
Pincétől a padlásig: A könyvtár bemutatása érdekes dokumentumainkon keresztül, könyvtárbejárással.

3. További szabadon választható programok minden versenyző és kísérőik részére.
Ezeken a programokon csak a megfelelő helyszínre és megfelelő időpontra szóló jeggyel lehet részt
venni.

Helyszín

Program neve, korosztály

Város
Város
Város

Városnézés
Városnézés
Városnézés

Sárvár

Kedvezményes jegy a Sárvári
Gyógy- és Wellnessfürdőbe

Leírás

Létszám

Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
A kupon „egyet fizet, kettőt kap”
akciót biztosít a fürdőjegy vásárlásakor.

60
60
30

Időtartam

Program kezdő időpontja

30 - 60 perc 14:00 15:00 16:00
30 - 60 perc 14:15 15:15 16:15
30 - 60 perc 17:00 17:15
szombat
délután

