
 

 

  

 

Tájékoztató a Kiskutatók akadályversenyéről 
 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a versenyt ebben az évben is két turnusban bonyolítjuk 
le az alábbiak szerint:  

Program 

 1. Turnus 2. Turnus Helyszín 

Regisztráció 13:00 – 13:45 15:00 – 15:45 Aula 

Akadályverseny 14:00 – 15:40 16:00 – 17:40 Menetlevél szerint 

Eredményhirdetés, 
kiskutatók avatása 

16:00 18:00 C1 előadó 

 

Néhány pontban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: 

 Amelyik csapatban többen lennének, mint 20 fő és ezt jelezték e-mailben, vagy a 
jelentkezési lapon, őket is befogadtuk. Megnyugtatnánk minden csapatvezetőt, hogy 
minden résztvevő szerepel a jelentkezési listán! 

 Minden csapat megkapta e-mailben, valamint a weboldalon (eszk.sze.hu) is megtalálja, 
hogy melyik turnusba van beosztva.  

 Az akadályverseny a megadott időszakban különböző útvonalon zajlik. (Mindegyik útvonal 
hasonló jellegű állomásokon megy végig.)  

 Az állomások listáját a regisztrációkor megkapott „menetlevélben” találják. 

 Egy-egy állomáson a csapatok 10-15 percet töltenek, mialatt bepillantást nyerhetnek az 
egyes tudományokba, kísérletekbe, illetve játékos kérdéseket, feladatokat kell 
megoldaniuk, melyért max. 5 pontot kapnak állomásonként. A pontokat a regisztrációkor 
kapott menetlevélbe írják bele az állomásvezetők. 

 Az állomásokat adott útvonal, térkép szerint kell felkeresni, de mindegyik csapat mellé 
kijelöltünk egy-egy hallgatót, aki kíséri a csapatot és segít a helyes útvonalban. 

 A regisztrációkor kapott és vezetett menetlevelet a csapatkísérők, vagy csapatsegítők 
adják le mielőbb a regisztráció helyszínén. 

 Az akadályverseny végén (16:00, ill. 18:00) a diákokat, akik sikeresen végigmentek az 
akadályversenyen, tiszteletbeli kiskutatókká avatjuk, illetve az akadályverseny győzteseit 
kihirdetjük. Részvételt igazoló oklevelet minden diák kap.  

 A nyertes csapatok ajándékot kapnak, és oklevélben részesülnek. 

 A látogatás és a verseny a laboratóriumokban teljesen biztonságos, de kérem, 
figyelmeztessék a gyerekeket, diákokat, hogy fegyelmezetlen viselkedésüknek 
következményei lehetnek. Az Egyetem laboratóriumaiban található gépek, anyagok 
veszélyesek lehetnek, ha valaki a laboratóriumvezető által mondottakat nem tartja be. Ezt 
tudomásul véve minden csapat csak a saját felelősségére vehet részt a rendezvényen. 
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 Kérjük, hogy az állomásokon töltött idő ne haladja meg az előírt 15 percet, mert ez 
torlódáshoz vezethet. 

 A verseny végeztével kérjük, szíveskedjenek leadni a borítékban megkapott kérdőívet 
kitöltve, illetve a jelenléti ívet. 

 

18.00 órától kezdődik az Egyetem esti programja a Kutatók Éjszakája keretében. 
Természetesen az érdeklődőket a verseny után örömmel látjuk a többi programon is, illetve 
az első turnus csapatainak a 16.00 - 18.00 órás időszakban az aulában különböző bemutatókat 
és játékokat kínálunk.  

Az esti, illetve délutáni programok megtekinthetők az alábbi oldalon: 

http://eszk.sze.hu/kutatok-ejszakaja-2017-programterv-gyor 

 

Minden felnőtt kísérőnek köszönjük, hogy vállalták a hozzájárulást a sikeres versenyhez! 

 

Kérdés esetén, keressenek minket bizalommal! 

 

Borsi Fanni (borsi.fanni@sze.hu), Tel: 96/613-610, 06/30-624-7803 

Tóth Barbara (toth.barbara1@gmail.com), Tel: 96/613-610, 06/70-375-8664 

 

Köszönettel: 

A Szervezők 
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