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A PARTIUM ÉS BÁNSÁG ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE
3 FORDULÓS PÁLYÁZAT
A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 3 fordulós pályázatot hirdet, A
PARTIUM ÉS BÁNSÁG ÉPITETT ÖRÖKSÉGE címmel, 7-9. és 10-12. évfolyamos
partiumi és bánsági diákok részére. A pályázók a feladatok teljesítése során elmélyülhetnek
településük épített örökségében, megismerkedhetnek a Partium és Bánság legjellegzetesebb
építészeti emlékeivel, szobrászati alkotásaival és emlékműveivel, ezek múltjával és jelenével,
valamint a hozzájuk köthető történelmi eseményekkel, személyekkel.

JELENTKEZÉS: 3 fős csapatokban, egy felkészítő/mentor támogatásával
2020. február 2-ig kérjük a jelentkezési lapot kitölteni és elküldeni a
szilagyiandrea88@yahoo.com e-mail címre.
(A jelentkezési lap letölthető a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
weboldaláról (pbmet.ro), vagy kérhető a fentebb megadott e-mail címen.)

A PÁLYÁZAT FORDULÓI:
I. forduló:
2020. február 3. – március 1. (4 hét)
A 7-9. és 10-12. évfolyamos tanulók egységesen egy esszét kell készítsenek, melyben 3-5 oldal
terjedelemben röviden bemutatkoznak, egyénenként és csoportosan, egy csapat nevet is
megadva, illetve bővebben írnak településük/településeik legjellegzetesebb, vagy számukra
legfontosabb épített örökségéről. Az esszéhez 3-5 saját készítésű fotó, vagy régi képek,
képeslapok másolatai is csatolhatóak. A követelmények részletes leírását a jelentkezők által
megadott e-mail címre küldjük el 2020. február 3-án.
II. forduló:
2020. március 2. – április 19. (7 hét)
A résztvevők az évfolyam szerinti kategóriának megfelelően összeállított feladatsort kapnak,
melyben keresztrejtvény, feleletválasztós, képfelismerő, stb. feladatok is szerepelnek. A
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megoldásokhoz az előre megadott könyvészet áttanulmányozása szükséges. A feladatlapokat és a
könyvészetet 2020. március 2-án, e-mailben küldjük el.
III.
forduló – döntő és díjkiosztó:
2020 májusa (A továbbjutókat a megadott elérhetőségeken időben értesítjük a III. forduló
pontos idejéről és helyszínéről.)
Az előző fordulók eredményeit összesítve az évfolyamok szerinti kategóriákból az első 5-5
(összesen 10) helyezett jut tovább a döntőbe. Itt különféle kreatív, előzetes felkészülést igénylő
és „kincskereső” feladatokat kell teljesítsenek a versenyző csapatok.
A díjkiosztón a kategóriánkénti első három helyezett csapatát díjazzuk, emellett a döntőbe jutó
összes csapat jutalomban részesül!

A pályázattal kapcsolatos további információk kérhetőek a pályázat felelősétől, Szilágyi
Andreától, a 0740-271-415-ös telefonszámon, vagy a szilagyiandrea88@yahoo.com e-mail
címen.

Nagyvárad, 2019. november 25.
Dukrét Géza
elnök
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