Felhívás
„Általános műveltségi vetélkedő a NAV NYOSZ tagjai részére”
Előzmény: Dr. Wágner István klubtársunk korábban felvetette egy szellemi vetélkedő lebonyolítását,
melyhez kérdéseket is kidolgozott. A NAV NYOSZ Elnöksége elnökségi döntés alapján a szervezést,
rendezést támogatja és bízik a minél nagyobb számban történő részvételben.
A vetélkedő rendszere:
A vetélkedő a régiótól az országos döntőig tart, amelyben 3 fős csapatok versenyeznek. Régió szinten
csak akkor kell helyi vetélkedőt tartani, ha egynél több csapat jelentkezik, vagy e módon lehetséges a
csapattagok kiválasztása. Ezen a vetélkedőkön az első helyezett díja a döntőn való részvétel
lehetősége, de minden csapat emléklapot kap. A régió szintű vetélkedőre a klubok 2018. szeptember
30-ig nevezhetnek a régiófelelősnél. A vetélkedőre - valamennyi régióban egyszerre - 2018. október
30-án 10 órakor kerül sor, ahol 50 kérdésre, egy óra időtartamban, írásban kell válaszolni.
Az országos vetélkedő helyszíne: Budapest II. ker., NAV Pasaréti objektuma
időpontja: 2018. november 28. 11 órától kb. 16 óráig
Témakörök (általános ismeretek):
- képzőművészek és közismert irodalmárok és műveik,
- ismert latin közmondások magyarul,
- híres nők és férfiak a történelemben,
- fegyverek =fegyvernemek) kitalálása,
- állatok kitalálása,
- földrajzi helyek neve,
- spirituális ismeretek,
- technikatörténeti érdekességek.
(A szervező bizottság a változtatás jogát fenntartja.)
A döntőn a csapatok által húzott kérdésekre szóban történik a válaszadás. A játékot játékvezető
irányítja.
Az országos vetélkedőn a résztvevők egyszerű ellátásban (pl. fasírt kenyérrel, ásványvíz) részesülnek.
A döntőn az első három helyezett oklevél és tárgyjutalom (vagy vásárlási utalvány) díjazásban
részesül.
Az országos döntőre a nevezést a régiófelelősnek 2018. november 5-ig, a csapat nevének
feltüntetésével kell megküldenie a NAV NYOSZ titkárságának, „Műveltségi vetélkedő”
megjelöléssel. (Amennyiben a régió nem indul a vetélkedőn, azt is kérjük jelezni!)
A részfeladatokat a felméréstől, a terem foglaláson, tájékoztatáson, a versenyzők regisztrálásán, zsűri
kijelölésén keresztül az ellátásig, a díjak átadásáig a szervező bizottság hajtja végre, melyhez
megkapta az elnökség jóváhagyását és kéri a szervezésre, zsűribe jelölt személyek beleegyezését
A szervező bizottság munkáját felügyeli és irányítja: Horvát Attila adóügyi alelnök
Jó játékot, kellemes kikapcsolódást és szellemi töltekezést kíván a résztvevőknek
a szervező bizottság!
(Az esetleges változtatásokról, pontosításokról a régió vezetői és a klubok értesítést kapnak.)
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