Versenyfelhívás

JUBILÁRIS
V. ISKOLÁK KÖZÖTTI FOGYASZTÓVÉDELMI
DIÁKVERSENYRE 2017. ÉVBEN
Akárcsak az előző három évben, a zentai Fogyasztóvádelmi Központ és a zentai
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola az idén is újra megszervezi az egyik legrangosabb
versenyt a fogyasztóvédelem tárgykörében. Ebből az alkalomból szeretnénk meghívni minden
érdeklődő, elsőtöl negyedik osztályos középiskolai tanulót, hogy vegyen részt ezen a
kihívásokkal teli versenyen.
A verseny egy kutatás jellegű fogyasztóvédelmre épül, melynek eredményeként a tanulók
önállóan vagy párban, egy előre meghatározott CSAPATNÉVEN! Power point formában
szakdolgozatot készitenek. Benne vizsgálják mindazon tényezőket, melyek a fogyasztók
érdekeit szolgálják, nem etikusak - tisztességtelenek, veszélyeztetik az egészséget és a
környezetet, továbbá tetten érik a visszáságokat, törvénytelenségeket, egyben rámutatnak a
lehetséges megoldásokra.
A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a fogyasztóvédelem, a tudatos vásárlás,
az egészségmegőrzés, a környezetvédelem, mindez a fogyasztói jogok érvényesítésének
tükrében.
Az idei verseny fő mottója: „Tudatos fogyasztó leszek!”
Az idei temaválasztás területei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Áruminőség,
Vásárlói jogérvényesités,
Egészségtelen ételek,
Panaszok
Az ár
Reklámárak
Becsapások

A témák más tereületeket is felölelhetnek, mint például: egészségügy, nem etikus
reklámok stb. A kitöltött jelentkezési lapot és a szakdolgozatot PPT formában 2017.
MÁRCIUS 01-ig elektronikus formában a következő címre kell beküldeni:
savavujicic57@gmail.com.
Ezen kívül a szakmunkát egy példányban kinyomtatva is le kell adni az iskola titkárságán:
KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA ZENTA, 24400 ZENTA,
FŐ TÉR 12.

V. ISKOLÁK KÖZÖTTI FOGYASZTÓVÉDELMI DIÁKVERSENY 2017. MÁRCIUS
17-én lesz megtartva a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában, 9.00 órai kezdettel.
A legjobbak, jogot szereznek a Tartományi szemlére május hónapban Újvidéken, ahol
szakemberekből álló versenybizottság értékeli a felmutatott teljesítményt.
A községi versenyen minden résztvevő köszönőlevelet, a legsikeresebbek oklevelet és értékes
ajándékokat kapnak.
A verseny lebonyolításában együttműködő partnerek és média kisérők: a zentai
Fogyasztóvédelmi Központ, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, CEPS Belgrád, No
limit rádió Zenta, Újvidéki RTV, Pannon RTV és Magyar Szó.
Szervezőbizottság: Király István, Dudás Ferenc, Davidov Orsolya, Škrbić Otilia, Dijana
Nikočev Bukvić, Škrbić Nenad és Sava Vujičić (062 522253)
Iskolai telefon: 024 817 133

