Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr, Tisztelt Szaktanárok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a MEGFOSZ szervezésében a Legyél Te is mezőgépész! Országos
Bajnokság egy újabb állomását rendezzük meg a III. NAK Szántóföldi Napok és AgárgépShow –
Mezőfalván a mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító szakos középiskolások részére
kerül kiírásra. A játékban 4-5 fős csapatok vehetnek részt. A játék során nagyban számítunk a fiatalok
kreativitására, szakmai elhivatottságára és felkészültségükre. A játékban a helyszínen gyakorlati
feladatokat kell megoldani a jelentkező csapatoknak.
Ezúton kérjük Önöket, hogy a felhívást legyenek kedvesek továbbítani minden érintett osztályfőnöknek
és szakmai tanár kollégának, hogy a diákokat a legszélesebb körben el tudjuk érni. A csapatok
jelentkezését 2019. május 10-ig várjuk a MEGFOSZ www.mezogepesz.hu honlapján megtalálható
online jelentkezési lapon.

A játék részletes leírása és az online jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:
www.mezogepesz.hu – Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság
Jelentkezési határidő:
2019. május 10.
Játék kezdete:
2019. május 13.
Játék gyakorlati időpontja és helyszíne: 2019 május 24. (Péntek)
III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva
Mezőfalvai Zrt. Mezőfalva - Nagysismánd

A játék menete és információi az alábbi Facebook csoporton keresztül érhetőek majd el:
Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság
(https://www.facebook.com/groups/616423028710785/)
Az alap kérdőívek, felhívás, játékszabályzat a www.mezogepesz.hu a Legyél Te is mezőgépész!
Országos Bajnokság menüponton belül találhatóak meg.
Nagyon fontos, hogy minden játék a Facebook csoporton keresztül történik, ahova kérjük
minden csoport tag és felkészítő tanár csatlakozását!
Fontos célunk, hogy a csoportunkban a mezőgazdaság és a mezőgépészet iránt érdeklődő
csoporttagok képviseljék magukat, hiszen amikor a játékunk véget ér, akkor is itt meg tudják
osztani tapasztalataikat, kérdéseiket és valóban a szakmát érintő segítséget tudják, tudjuk
egymásnak nyújtani. Ezért kérnénk, hogy akiket érdekel ez a szakterület és nem a vetélkedőben
részvevő diákok, hogy azoknak is jelezzék, hogy van egy ilyen csoport, mely valóban a
szakmaiságat szeretné előtérbe helyezni és nem feltétlenül a csoport tagjainak számát növelni!

Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság

A játék menete:
Első forduló: 2019. május 13-16-ig.
-

Csapatbemutató fényképes feladat és a mezőfalvai kiállítás beharangozójának kérése,
melyeket május 16-ig kell teljesíteni
o Csapatfotó Minden csapattól 1 db fényképet szeretnénk kérni, amelyen a csapat minden
tagja szerepel.
o Mezőfalvai kiállítás beharangozó: Minden csapattól kérünk egy legalább három
mondatos figyelemfelkeltő beharangozó szöveget, melyben megjelenítik, hogy a kiállítás
miért fontos és gépes oldalról miért érdemes ellátogatni a kiállításra. Nagyon fontos, hogy
a kiállítás MEGFOSZ által szervezett gépes része az AgrárgépShow-Mezőfalva, így a
rendezvény ezen részére kell a hangsúlyt fektetni.
o A fényképeket és a beharangozót a letimob@megfosz.com e-mail címre kell elküldeni a
tárgyban a csapat nevének megjelölésével.
o A csapatok az egyes részfeladatok teljesítéséért 5-5 pontot kapnak. A szakmai zsűri által
kiválasztott legjobb képek és beharangozók plusz 5-5 pontot kapnak.
o A döntőbe jutott csapatokat a csoportban közzétesszük és külön is értesítjük őket 2019.
május 20-ig, hogy tudjanak készülni a helyszíni megmérettetésre.

Második forduló, gyakorlati feladatok 2019. május 24-e Mezőfalva
-

Helyszíni gyakorlati megmérettetés
o A legjobb 4 csapat jut be a mezőfalvai döntőbe, ahol különböző helyszíni gyakorlati
feladatokban kell megmérettetniük. A pontos időpontot a döntősökkel egyeztetjük, de
mindenképpen a kiállítás időtartama alatt kell elvégezni majd a feladatokat.

NAGYON FONTOS, HOGY A DÖNTŐBE JUTOTT CSAPATOK AZ OKTÓBERBEN INDULÓ ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGBAN 5 PONT ELŐNNYEL INDULNAK, VALAMINT AZ ITT NYERTES CSAPAT MÉG PLUSZ 10
PONTOT KAP, AMI BELESZÁMÍT AZ ORSZÁGOS JÁTÉK PONTSZÁMAIBA!
-

Az Országos Bajnokságba történő plusz pontos előnyök mellett a nyeremények még egyeztetés
alatt vannak, amint a tárgyalások eredményei meglesznek, ezt is közzétesszük.

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, jelezzék a letimob@megfosz.com e-mail címen, vagy
keressék közvetlenül a projektfelelős Viczián Ágnest a viczian.agnes@megfosz.com email címen, vagy
a +36-30/653-7195-ös telefonszámon.
Gödöllő, 2019. április 29.
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