
                                             JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezem az Erzsébet Királyné emlékére hirdetett vers- és prózamondó versenyre.

VERSENYZŐ NEVE: ......................................................................................................................

SZÜLETÉSI ÉVE: ..........................................................................................................................

CÍME: ...........................................................................................................................................

TEL.: ………………………..................        E-MAIL: ……………..................................………….....…

ISKOLA NEVE: ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ÉVFOLYAM: .................................................................................................................................

ÉLETKORI KATEGÓRIA:   O I. 10-12 év;     O II. 13-15 év;
                                                   O III. 16-20 év   O IV. 10-30 év (megzenésített vers)

MŰFAJI KATEGÓRIA:        O   I. vers- és próza       O   II. megzenésített vers

FELKÉSZÍTŐ SZEMÉLY NEVE: ...........................................................................................

TEL.: ………………………..................        E-MAIL: ……………..................................………….....…

A KIVÁLASZTOTT MŰ SZERZŐJE, CÍME:

...................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a rendezvény során fényképfelvétel készülhet rólam

                     .............................................                                      ..............................................
                         versenyző aláírása                                         felkészítő személy aláírása

Figyelem! 
Az elődöntőkről és a döntőbe jutásról a könyvtár honlapján (www.gvkik.hu) adunk információt! 

A jelentkezési lapot 
a választott mű másolatával  

kérjük leadni a Városi Könyvtár regisztrációján! 
2019. október 24-ig (csütörtök 18 óra)

(FORDÍTS!)

Ebben az évben emlékezünk meg Rudolf trónörökös halálának 130. évfordulójáról. Rudolf tudományos 
érdeklődéséről is ismert volt, részt vett természettudományi kutatásokban, tudományos művek 
publikálásában. Az idei versenyre a magyar és világirodalom költészetének és prózairodalmának 
olyan verseivel, elbeszéléseivel, regényrészleteivel lehet nevezni, amelyek a tudományról, a 
haladásról, tudásvágyról,  újításról  szólnak.

 www.gvkik.hu

Nagyszámú jelentkező esetén elődöntőket tartunk a Városi Könyvtárban.
Az elődöntőkön csak biztos szövegtudással lehet részt venni. 

A döntőbe a 30 legjobb produkció kerül!
Az elődöntők várható időpontjai: 2019. november 12., 13., 14., 15.

(az elődöntők beosztását a  oldalon tesszük közzé)

  I. kategória:    megzenésített versek (korcsoport bontás nélkül 10-30 éves korig)
 II. kategória:    vers- és próza
                             - 10-12 éves korcsoport
                             - 13-15 éves korcsoport
                             - 16-20 éves korcsoport

A jelentkezés határideje: 2019. október 24., csütörtök 18 óra

címmel 
vers- és prózamondó versenyt hirdet.

FELHÍVÁS
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi Kastély és 

a  Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Erzsébet királyné emlékére 25. alkalommal

„Ujjongva lelkem nagy magasra hág”
                                                                 /Erzsébet királyné/

G Ö D Ö L L Ô I
V Á R O S I
K Ö N Y V T Á R      É S
I N F O R M Á C I Ó S
K Ö Z P O N T

Nevezni két kategóriában lehet:

Megzenésített versek kategóriában: a témához kapcsolódó zeneműveket várunk. 
Vers- és próza kategóriában: 1 szabadon választott művet várunk.
(A nevezéseket csak a kiírásnak megfelelő művekkel tudjuk elfogadni! Az előadás időtartama nem 
lehet több 5 percnél!)
Műválasztáshoz a Városi Könyvtárban segítséget nyújtunk.

A verseny időpontja: 2019. november 23., szombat 9 óra
Helyszíne: a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színháza

Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon keresztül a kitöltött jelentkezési lappal vagy online 
a következő felületen: https://goo.gl/forms/M7NN3IgfPgLfhvqo2
A jelentkezési lapokat a városi könyvtár regisztrációján, vagy az iskolákban a felkészítő tanároknál 
lehet beszerezni, illetve a könyvtár honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu).

A jelentkezési lapokat – - a Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ regisztrációjára kérjük leadni, vagy online beküldeni 
(konyvtar@gvkik.hu). További információ: Lakatos Györgyi, tel.: 28/515-533

a választott mű másolatával



Kedves Szavaló Barátunk!
Kérünk, hogy néhány kérdésünkre válaszolj! 
Fejezd be a megkezdett mondatokat saját gondolataiddal..

Azért jelentkeztem a szavalóversenyre, mert…

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nagyon szeretem a verseket, a prózai írásokat, mert…

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Az idei téma tetszik/nem tetszik, mert…

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Szeretettel várunk az elődöntőkön!
Jó versenyzést!


	Oldal 1
	Oldal 2

