Indul a HVG Tudásolimpia 2012 középiskolai kvíz!
Kedves Igazgató Asszony/Úr!
A HVG hetilap először 2010-ben Ki tud többet a HVG-ből címmel indította a középiskolásoknak szóló, országos szellemi
vetélkedőjét. Játékunkkal akkor is és azóta is az az elsődleges célunk, hogy rávezessük a fiatalokat a tudatos
információszerzés és az újságolvasás örömére, és ebben a továbbiakban is számítunk a pedagógusok segítségére. Az
elmúlt két évben közel kilencezer lelkes diákkal és az őket támogató tanárokkal találkoztunk a verseny során.

Örömmel értesítjük, hogy a játék folytatódik, amelyet ebben az évben
HVG Tudásolimpia 2012 néven hirdetünk meg!
Nagy szeretettel várjuk az ön tanulóit is, hiszen a hasznos ismeretek mellett még számos értékes ajándék várja a játék
résztvevőit, a tudásra szomjazó tanulókat, az őket támogató tanárokat és az iskolát egyaránt.
A vetélkedő menete: Két hónapon át egy online kvízjáték keretében a HVG főszerkesztője az éppen aktuális
lapszámból tesz fel kérdéseket a játékosoknak. Ez idő alatt mindenki a saját beosztása szerint gyűjtheti a pontokat
magának és a csapatának, egészen a játék lezárulásáig. A versenyre elsősorban osztályok jelentkezésére számítunk
(maximum 15 fő), de a diákok egyénileg is harcba szállhatnak a győzelemért. A legjobbak értékes ajándékokat
nyerhetnek maguknak, a tanáraiknak és az iskolájuknak.







A legjobb egyéni helyezettet egy Samsung notebookkal, a dobogósokat Samsung monitorral és
Samsung netbookkal díjazzuk.
A győztes csapattagokat City&Guilds akkreditált komplex angol nyelvvizsga és értékes
könyvcsomag várja.
A nyertes iskola interaktív táblával és 100 000 Ft-os HVG-s könyvutalvánnyal lesz gazdagabb.
A legjobb csapat felkészítő tanára többek között egy kellemes wellness-hétvégén pihenheti ki a
fáradalmait.
Mindenképpen érdemes benevezni, mert a játékosok között egy iPadet is kisorsolunk.

A játék indulása: 2012. február 9.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, meséljen a kollégáinak és diákjainak erről a lehetőségről, és ha úgy döntenek,
hogy velünk tartanak, regisztráljanak a kviz.hvg.hu oldalon. További információ és a játékszabályzat a weboldalon
található. Kérdéseit a kviz@hvg.hu e-mail címre várjuk.
Mindenképpen számítunk a jelenlétükre!
Munkájához további sok sikert kívánva üdvözli:
Vass Péter
főszerkesztő

