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A SAKK ÖSSZEKÖT!
SZATMÁRNÉMETI ÓVÓDÁSAINAK ÉS KISISKOLÁSAINAK MEGHIRDETETT RAJZVERSENY
CHESS START Egyesület egy nonprofit szervezet, amely a sakk által szeretne hozzájárulni a gyermekek és
fiatalok általános képességeinek fejlesztéséhez. Az Egyesület célja a sakkjáték népszerusítése, terjesztése
és fejlesztése a sport, a tudomány, az oktatás, a kultúra és a muvészet szemszögébol, megerosítve az
egység, az igazságosság és a tolerancia szellemét az érdeklodok és az aktív sakkozók körében.
2015. október 17.-én a CHESS START Egyesület szervezésében kerül sor a "Sakk összeköt!"- Nyilt napra. A
rendezvény célja a sakkjáték gyerekekre gyakorolt jótékony, képességfejleszto hatásainak
népszerusítése; a sakk, mint univerzális eszköz népszerusítése: sport, szórakozás, didaktikai oktatási
módszer, híd különbözo társadalmi és kulturális közösségek között. A rendezvény keretein belül számos,
a sakkjátékot népszerusíto, tevékenység kerül megrendezésre: egy rajzverseny, amelynek témája a sakk;
szemlélteto egyideju sakkjátszma; különbözo, a sakkhoz kapcsolódó játékok és gyakorlatok; a sakkjátek
gyerekekre gyakorolt jótékony hatásairól szóló bemutatók; gyermek és ifi sakk csapatverseny, egyéni
verseny amatoröknek.
A Szatmárnémeti Tanfelügyeloséggel partnerségben szervezett rajzpályázatra az óvódások és az elemi
iskolások egy rajzzal nevezhetnek a következo két kategóriában:
1. Az óvódások egyénenként 1 rajzzal vehetnek részt a versenyben, melynek témája „SAKKPALOTA” .
2. A kisiskolások egyénenként 1 rajzzal vehetnek részt a versenyben, melynek témája "MI A SAKK?"
A pedagógusok, akik elkísérik a gyerekeket a versenyre, készülhetnek tematikus projektekkel a sakk
témájában, ösztönözhetik a szüloket, hogy a családi beszélgetések során megismertessék a gyerekekkel a
sakkot. A gyerekek szándéka, hogy részt vegyenek a versenyben felkelti a figyelmüket a sakk iránt,
kérdéseket tesznek fel szüleiknek, óvónénijüknek és tanítónénijüknek, így a beszélgetések és a
dokumentáció folyamata ösztönzi a kreativitást és a gyermekek általános- és rajzképességeinek
fejlodését.
A rajzverseny népszerusítésére a Szatmárnémeti Tanfelügyeloség belso hivatalos kommunikációs
eszközei segítségével, valamint a helyi média (közös sajtótájékozatón), a helyi sakk klubbok, a Chess Start
Egyesület közösségi hálózata és weboldala (Tevékenységek részleg) segítségével kerül sor.
A versenyen való részvétel ingyenes, nem szükséges elozetes regisztráció/beiratkozás. A verseny nyitott
minden Szatmárnémeti óvodás és általános iskolás számára, minden további korlátozás, vagy hátrányos
megkülönböztetés nélkül. A rajzok elkészítése/benyújtása a pedagógusok felügyelete alatt történik.
Minden Szatmárnémeti óvóda és elemi iskola korlátlan számú rajzzal vehet részt a versenyen.
Minden gyermek egy rajzzal vehet részt a versenyen. A rajzokat kizárólag gyerekek készíthetik el. A rajzok
maximális mérete: 21 * 30 cm-es (A4-es formátum). A rajzok elhelyezése a papíron lehet vízszintes vagy
függoleges, nincs korlátozás. A papír vastagsága: legalább 80 g/m². Nincsenek korlátozások vagy kötelezo
követelmények a színhasználatra, alakra, szerkezetre vagy a tartalomra vonatkozóan.
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Mindegyik rajzon olvashatóan fel kell legyenek tüntetve a következo információk: a rajz elején a
gyermek teljes neve, életkora, a rajz hátoldalán pedig a tanintézmény neve, az óvónéni/tantónéni neve,
csoport/osztály, egyik szülo neve és a kapcsolat tartás végett egy telefonszám.
Minden óvoda/általános iskola postán/futárral fogja küldeni a csoportosított rajzokat, vagy személyesen
adja le a Chess Start Egyesület székhelyén (Szatmárnémeti, Alexandru Odobescu utca 48 sz., hétfotol
péntekig 08.00-17.00). Leadási határido: legkésobb 2015 október 13.-án, 16.00 óráig. Azok, akik
személyesen nyújtják be a rajzokat visszaigazolást kapnak az átvevés dátumával és idopontjával. A
határido után beérkezett rajzok nem fognak részt venni a zsurizési folyamatban.
A beérkezett rajzokat meghatározott feltételek alapján egy hét tagból álló zsuri bírálja el (egy fo a
Szatmárnémeti Megyei Tanfelügyeloség részérol, egy fo a Chess Start Egyesület részérol, egy rajztanár,
egy sakk oktató vagy senior élsakkozó, egy óvóno, egy tanítóno, egy országos/nemzetközi
teljesítményeket elért gyermek sakkjátékos).
Mindkét kategóriában, a zsuri egyhangúlag kijelöli a nyerteseket, 1., 2. és 3. helyezéseket. A zsuri
egyhanú döntései rögzítésre kerülnek.
A zsuri kiválaszt 300 rajzot, melyek kiállításra kerülnek 2015 október 17.-én, 10:00-14:30 óra között, a
Szindikátusok Muvelodési Házában. A kiválasztott rajzok listáját legkésobb 2015 október 15., 21:00- ig
közzé teszik a Szatmárnémeti Megyei Tanfelügyeloség hivatalos fórumán és a Chess Start Egyesület
oldalán www.chess-start.ro (Tevékenységek részleg). Azok a gyermekek, akiknek a rajza kiválasztásra
kerül, szüleikkel együtt meghívást kapnak a díjátadó ünnepségre, melyre 2015 október 17.-én kerül sor,
17:00 órától, a Szindikátusok Muvelodési Házában (Szatmárnémeti, Október 25.-e tér 1 sz.,
Közigazgatási Palota feloli bejárat). Mindkét kategóriában, az elso három helyezett kupát, érmet és
oklevelet kap. Minden gyermek, akinek a rajza kiválasztásra került, Polgár Judit - Világsakkfesztivál
fejléces részvételi oklevelet kap és édességeket.
Az eseményben résztvevo tanárok és a tanítók Polgár Judit - Világsakkfesztivál fejléces részvételi
oklevelet kapnak.

További információk elérhetok:
telefon/fax 0722-877771 / 0261-

MIRON Luminita, mobil 0736-623334,
877771, e-mail l.miron@crest.ro.
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