
Felhívás „Műanyagkocka” vetélkedőre 

 

A VSZC Ipari Szakgimnáziuma együtt a támogató cégekkel a 2018/2019-és tanévben 

meghirdeti a „Műanyagkocka” vetélkedőt. 

 

A vetélkedő célja: felkelteni a figyelmet a környezetünket körülvevő műanyagtárgyak iránt: 

hogyan készülnek, miért tudják kihelyettesíteni a legnemesebb természetes anyagokat, hogyan 

alakul a jövőnk a műanyagok világában, miért érdemes minél többet megtudnunk a 

műanyagokról? 

 

A vetélkedő időbeosztása: 

 Regisztráció –online-, jelentkezni lehet 2018. október 6 és november 5 között. 

 I. forduló –online-, forduló teljesítésének határideje 2018. november 20. 

 II. forduló -gyárlátogatás (nem kötelező elem, de pontokat jelent) szervezett keretek 

között 

 Döntő –személyes részvétel- 2018. november 29. 15-18 óra között 

A döntőn való részvétel feltétele a regisztráció az online felületen 

 Eredményhirdetés a döntő végén. 

 

Jelentkezés: 

3 fős felső tagozatos általános iskolai csapatok jelentkezését várjuk, akiket élménydús 

vetélkedő vár. A jelentkezés online az iskolánk honlapján keresztül történik: 

www.ipariszakkozep.hu 

 

Nyeremények: 

A döntőn részvevő csapatok mindegyike elismerő oklevelet kap. 

Az első 3 helyezett csapat tagjai értékes LEGO Technic készletet nyernek. A legjobban 

szereplő lánycsapat különdíjban részesül. 

 

Feladatok: 

1. Regisztráció: Iskolánk honlapján keresztül lehet regisztrálni a műanyagkocka ablakban 

található linken október 6 és november 5 között. Itt meg kell adni a csapat nevét, majd 

külön-külön a tanulók nevét és életkorát. Meg kell adni egy felnőtt kísérő nevét, aki 

lehet pedagógus vagy szülő, nagyszülő. Egy e-mail címet, amelyen, szükség esetén, a 

csapattal tarthatjuk a kapcsolatot. 

Verseny regisztrációs határideje: 2018. november 5. 

www.ipariszakkozep.hu 

 

2. A regisztrálást követően választani kell, hogy a csapat szeretne-e a feltüntetett 

időpontokban valamely műanyagfeldolgozó gyárban látogatást tenni. A látogatáson a 

csapatok csak a felnőtt kísérővel vehetnek részt akkor, ha erre külön regisztráltak! Egy 

kísérő több csapatot is patronálhat. A gyárlátogatás nem kötelező program, de plusz 

„pontokat” itt is lehet gyűjteni! 

Gyárlátogatás regisztrációs határideje: 2018. november 5. 

www.ipariszakkozep.hu 

 

A versenyzők és kísérőik a gyárak főbejáratai előtt gyülekezzenek a választott 

időpontban, itt fognak találkozni a gyár képviselőjével és iskolánk egyik 

műanyagfeldolgozó technikusi szakán tanuló diákjával, akik közösen vezetik a 

csoportot végig a műanyagok birodalmában. Egy kísérő több csapatot is patronálhat. A 

http://www.ipariszakkozep.hu/


gyárakban kapott „ajándék” vagy prospektusok pontokra válthatók, hozni kell a 

döntőre! 

 

Plusz pontok gyűjtése úgy is lehetséges, ha szüleitek műanyagfeldolgozó cégnél 

dolgoznak, és egy gyári prospektus segítségével, kicsit bemutatják nektek a cégüket. A 

prospektust jól tegyétek el, mert a verseny napján pontokat érhet! 

 

3. A csapatnak készítenie kell egy A4-es méretű fotomontázst, amelyen egy téma köré 

gyűjtve és rendezve minél több a környezetünkben fellelhető műanyagterméket 

mutatnak be. A pontozás szempontjai: 

 a kész mű egyértelműen jeleníti meg a témát, 

 minél nagyobb mennyiségű műanyag tárgy ismerhető fel a montázson, 

 esztétikai szempontok érvényesülnek 

Montázs helyett választható egyszerű fénykép készítése is. 

Beküldési határidő: 2018. november 20. 

Beküldési cím: műanyagkocka@ipariszakkozep.hu 

 

4. DÖNTŐ időpontja 2018. november 29. 15 óra, helyszín VSZC Ipari 

Szakgimnáziuma, 8200 Veszprém, Iskola u. 4, Könyvtár 

A döntőre a regisztráció a helyszínen történik 15-15:30 között, feltétele, hogy a 

csapattagok hozzanak magukkal egy darab LEGO kockát, és amennyiben voltak 

gyárlátogatáson vagy szüleik mutatták be nekik a műanyagfeldolgozást, az ott gyűjtött 

„ajándékot” vagy prospektusokat is hozni kell a plusz pontokért. A döntő 

versenyfeladatai iskolánk helyszínein kerülnek megrendezésre. A verseny során a 

kapott pontokat építőkockák jelképezik. Az utolsó feladatban egy építményt kell 

elkészíteni az így megszerzett kockákból. Minél nagyobb az építmény annál előkelőbb 

helyezést lehet majd elérni! 

Eredményhirdetés: közvetlen a verseny után, ahol kiosztásra kerülnek az értékes 

LEGO készletek. 

 

Információ: 

Sárdi Ildikó 

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu 

Sok sikert! 


