Versenykiírás
A Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola meghirdeti

„Hajdú és Bihar vidéki fürdői!” című vetélkedőjét.
Kiknek ajánljuk?
Minden 7-11. évfolyamon tanuló diáknak, és legfőképpen azoknak, akiket érdekel a régió
fürdőkultúrája, sokszínűsége, akik fejleszteni szeretnék meggyőzési és prezentációs
képességeiket, illetve betekintést szeretnének kapni megyénk vidéki fürdő világába, ezen
felül kreativitásukkal értékes tárgynyereményekkel szeretnének gazdagabbak lenni.
A verseny célja
Célunk egyrészt megismertetni a résztvevőkkel a fürdőkultúra szabályait, felfedezni
segítségetekkel a vidéki fürdők szépségét, és saját marketing ötleteitekkel népszerűsíteni
lakóhelyetek fürdőit.
A beküldendő feladatokkal bővíteni szeretnénk kommunikációs és prezentációs
készségeiteket, erősíteni információgyűjtő és rendszerező képességeteket, kiaknázni
informatikai jártasságotokat.
A helyszíni vetélkedő játékos feladataival meg szeretnénk mutatni a fürdőzés múltját és
jelenét. Nem titkolt szándékunk, hogy az átadott ismeretek birtokában a 21. század tudatos
fürdőhasználójává váljatok.
A verseny menete
Regisztrációs időszak (2022. május 3-9):
Az iskolánk honlapján www.csiha-hnanas.hu egy űrlap kitöltésével jelentkezhettek, 3 fős
csapatokban. Ne feledkezzetek el nevet adni a csapatnak!
I. forduló (2022. május 9– 16.)
Feladatotok egy max. 20 diás prezentáció elkészítése, melyben városotok vagy
környékének kis fürdőjét* kell bemutatni, megcsillantva annak továbbfejlődési irányát.
Ehhez csatolni kell mellékletként az ezt összefoglaló maximum 5 oldalas word szöveget.
Az elkészült feladatot és szövegkönyvet várjuk az videki.furdok2022@gmail.com email címre
2022. május 16. 12:00 óra.
II. forduló (2022.május 16 - 20.)
Plakát készítése az első fordulóban bemutatott fürdőről, bármely technikával (rajz,
digitális, fotomontázs stb.) A3 (297x420mm) méretben.
Figyeljetek, hogy csak jogtiszta forrásokat használjatok!
Az elkészült plakátot digitálisan várjuk az videki.furdok2022@gmail.com email címre 2022.
május 20. 12.00 óráig.

A zsűri a két forduló feladatait a helyszíni megmérettetésig külön értékeli. Nagyszámú
érdeklődő esetén az I-II. forduló összesített eredményei alapján az első 10, legtöbb pontot
gyűjtő csapat meghívást kap a hajdúnánási döntőbe!
III. Hajdúnánási döntő 2022. május 27. péntek 9.00 óra
A döntő során szakmai zsűri előtt játékos feladatokban mutathatjátok meg, mit tudtok a
termál és gyógyfürdők világáról, divatjáról, szolgáltatásairól, jártasságotokat igazolhatjátok
országos fürdő-topográfiai feladatunkban, vizes könnyűzenében, szaunakultúrában.
Patriótaként engedjétek meg nekünk, hogy Hajdúnánás fürdőtörténetéről is feladatot
adjunk számotokra.
A szakmai zsűri értékelése alapján a döntőben legtöbb pontszámot gyűjtő első 3 csapat
tagjaira és felkészítő tanáraira értékes tárgynyeremények várnak:
I. helyezett csapat: 1-1 db tablet
II. helyezett csapat: 1-1 db bluetooth fülhallgató
III. helyezett csapat: 1–1 db fitnesz óra
Ha elnyerte tetszéseteket versenykiírásunk, akkor jelentkezzetek a regisztrációs linken, és
lehet hozzákezdeni a feladatokhoz!
Sok sikert mindenkinek!
BSZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola
szervező csapata
*Figyelem! Az alábbi vidéki fürdők bemutatását fogadjuk csak be:
Bocskai Strand- és Gyógyfürdő (Hajdúböszörmény)
Hajdúnánási Gyógyfürdő
Sárrét Kincse Gyógyfürdő (Püspökladány)
Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő (Balmazújváros)
Bihari Termálliget és városi uszoda (Berettyóújfalu)
Kerekestelepi Termálfürdő és Kemping (Debrecen)
Kabai Városi Strand- és Gyógyfürdő
Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő (Karcag)
Nádudvari Termál- és Strandfürdő
Földesi Termálfürdő és Szabadidőközpont
Tiszacsegei Termálstrand
Polgári Strandfürdő
Megértéseteket köszönjük!

