BEIN GYÖRGY EMLÉKVERSENY 2017/18 TANÉV
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája az 2017-ben is meghirdeti

A
BEIN GYÖRGY EMLÉKVERSENYT.
1. KATEGÓRIA

Középiskolásoknak:

A fogyasztóvédelem kérdései az e-kereskedelemben
A verseny menete:
A verseny 1 fordulós: pályamunka készítése és benyújtása, amely az alábbiakat
tartalmazza:
 esetleírás készítése egy interneten keresztül történő vásárlás –
fogyasztóvédelmi szempontból – vásárlói érdeksérelemmel zárult ügyről
 az eset fogyasztóvédelmi szempontból lehetséges jogszerű elintézési
módjának ismertetése
Maximális terjedelem: 5 oldal (Jól olvasható betűtípus, maximum 12 pontos betűméret, 1,5 pt
sortávolság.)
A pályamunkát elektronikus formában kérjük elküldeni
2/A KATEGÓRIA Középiskolásoknak:
WEBÁRUHÁZ

- Tervezd meg egy általatok kitalált webáruház kínálatát!
- Milyen termékeket árusítanál? Miért ezeket a termékeket választottad?
A választék tervezésnél fontos:
- Előállítástól az értékesítésig környezetbarát legyen a termék
- Fordítsatok figyelmet a megújuló energia felhasználásra és újrahasznosításra
- Segítse az egészségtudatosság kialakulását a fogyasztókban
Maximális terjedelem: 5 oldal (Jól olvasható betűtípus, maximum 12 pontos betűméret, 1,5 pt
sortávolság.)
A pályamunkát elektronikus formában kérjük elküldeni

2/B kategória – Általános és középiskolásoknak:
-

-

A Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola honlapján
(www.bathorysuli.hu ) található információk alapján tervezzetek egy
plakátot, szórólapot, amely az iskolát, ill. az iskola képzéseit népszerűsíti.
Film, plakát, bármilyen reklám

(logót és szlogent is lehet tervezni)
A verseny menete (2/B kategória): A verseny 1 fordulós: Pályamunka készítése és benyújtása,
amely az alábbiakat tartalmazza:
A kereskedelmi egység ismertetése: fő jellemzők profil, választék, nagyság
Pályamunka benyújtása elektronikus formában történik.
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Részvételi feltételek:
 A versenyre 1-3 fős csapatok jelentkezhetnek
 A csapatok minden tagja valamely Zala megyei középiskola vagy általános iskola tanulója
A versenyre való jelentkezés
 határideje: 2017. október 30.
 módja: nevezési lap megküldése a titkarsag@paterdombisuli.hu e-mail címre Bein
pályázat címmel.
Az elkészült pályamunkát jeligével ellátva az alábbi e-mail címre kell elküldeni „ pályázat” címmel:
titkárdág@paterdombisuli.hu
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2017. november 21.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Hajdics Győző Tel.: +36 30 9397741 hajdicsgyozo@gmail.com

Eredményhirdetés: A Szakképzés Európai Hete rendezvénysorozat keretében,
2017.november 24.
14:00 óra Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Bein György Taniroda B 220 terem
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Jelentkezési Lap
Kategória:

1.

2./A

2./B

Iskola neve: …………………………………………………..
Iskola címe: …………………………………………………..

Csapat neve: …………………………………………………..
Csapat tagjai:
Név

Osztály

Lakcím

E-mail

Felkészítő tanár neve: …………………………………………
Felkészítő tanár elérhetőségei: …………………………………

………………………., 2017. október …..

(A nevezési lap elektronikusan és postai úton egyaránt beküldhető.)

Telefon

