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Kedves Kollégák, Kedves Diákok! 

Örömmel tudatjuk, hogy a 2016/2017. tanévben a hagyományos 

FESTIVAL D’ITALIANO-t 

a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezi, melynek időpontja 

2017. március 31. - április 1. 

  

A versenyre az elmúlt évek gyakorlatát követve egyéni és csoportos kategóriákban lehet 

jelentkezni. Nevezni az iskola honlapján, a Festival d’Italiano logó alatti nevezési lapok 

kitöltésével és elküldésével lehet. A nevezési lapok legkésőbb 2017. január 7-től lesznek 

elérhetőek az iskola honlapján. 

Kérjük, hogy a kollégák (felkészítő vagy kísérő tanár) nevezzék be a diákokat, hogy 

elkerüljük a nevezésnél esetlegesen adódó bonyodalmakat.  

A nevezési díjakat 2017. január 15-31. között kérjük átutalni. A bankszámla adatai: 

Erkel Ferenc Gimnázium Alapítvány 

5700 Gyula, Bodoky utca 10. 

Adószám: 18374553-1-04 

Számlaszám: 11733027-20035224 

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni a Festival D’Italiano rövidítést (FDI), a 

nevező iskola OM azonosítóját, és hogy az iskola hány diákjának nevezési díját fizetik be 

(pl. FDI-028380-8E-2CS, azaz Festival d’Italiano – 028380 – 8Egyéni – 2Csoportos). 

A nevezési díj az egyéni kategóriákban 2000 Ft/fő, függetlenül attól, hogy hány egyéni 

kategóriában, illetve ezen kívül csoportos kategóriákban is indul-e a tanuló. Kérjük, egy 

tanuló csak egy nevezési lapot töltsön ki! 

A nevezési díj a csoportos kategóriákban 4000 Ft/csoport. Kérjük, hogy minden nevező 

csoport töltsön ki csoportos nevezési lapot, akkor is, ha a tanulók mindegyike egyéni 

kategóriákban is indul. (A csoportos nevezési díjat csak abban az esetben kell fizetni, ha a 

csoport tagjai közül 3 vagy annál több fő nem indul egyéni kategóriában is.) 

A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy egy versenyző legfeljebb 

három szóbeli kategóriába és egy csoport legfeljebb két csoportos kategóriába nevezzen! 

http://www.erkel.hu/
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Az írásbeli pályázatok beérkezési határideje 2017. február 10. Az írásbeli pályázatokat  

e-mailben kérjük elküldeni (csatolt fájlban, lehetőleg pdf formátumban) a 

festivalditaliano2017@gmail.com  e-mail címre, illetve az adott kategória kiírásban szereplő 

címre. A pályázatokat jeligével kérjük ellátni, amelyet a jelentkezéskor a nevezési lapon 

a név mellett fel kell tüntetni. 

Kérjük a kedves Kollégákat, hogy a verseny sikeres lebonyolítása érdekében vegyenek részt a 

zsűri munkájában, és az iskolai összesítő lapon pontosan jelöljék, hogy milyen kategóriában 

illetve kategóriákban kívánnak zsűrizni. Kérjük, lemondás esetén mindenki gondoskodjék 

szakszerű helyettesről! 

Figyelem! Az az iskola nem indíthat szóbeli kategóriában versenyzőt, amelyből nem 

vállal kolléga zsűrizést.  

A zsűriző kollégáknak térítésmentesen tudunk ebédet illetve büfét biztosítani március 

31-én. Aznap este minden Kollégát és versenyző diákot szeretettel várunk egy 

hangulatos fogadáson. 

A verseny ideje alatt az iskolában és a Művelődési Házban is üzemel majd büfé. Az iskola 

környékén többféle étkezési lehetőség található, ahol a nem zsűriző kollégák és a diákok meg 

tudnak ebédelni. 

Bár a meghívandó iskolák névsora örvendetes módon évről évre bővül, a legnagyobb 

körültekintés ellenére is előfordulhat, hogy néhány intézményhez nem jut el a 

versenykiírásunk. Ezért kérünk mindenkit, hogy érdeklődjenek más iskolákban tanító olasz 

szakos kollégáknál, vajon értesültek-e a versenykiírásról. A felhívás szükség esetén bármikor 

letölthető a  www.erkel.hu  honlapról. 

Szállás a város középiskolai kollégiumaiban, panzióiban, üdülőiben bőven áll rendelkezésre: 

http://www.visitgyula.com/olasz-fesztival 

http://www.visitgyula.com/gyulai-szallasok 

Szeretnénk, ha a versenynek igazi fesztiválhangulata lenne, ezért a versenyzőket, ill. 

kísérőiket és társaikat szívesen fogadjuk versenyen kívüli programjainkon (Várfürdő, 

múzeumlátogatás, városnéző séta, ill. kisvonat). 

A további aktuális információkat a későbbiekben iskolánk honlapján találhatják majd meg. A 

részletes program a nevezések beérkezése és feldolgozása után lesz elérhető. Bármilyen, 

szervezéssel kapcsolatos kérdésüket elküldhetik a fesztivalditaliano2017@gmail.com e-mail 

címre, a Facebookon a Festival d’Italiano oldalon, illetve hívhatják az iskola telefonszámán 

(66/463-118) az iskola olasztanárait: Oltean Florentina (30/325-4182 és Marton-Szűcs Katalin 

tanárnőket (30/597-1248). 

A felkészüléshez jó munkát és a versenyhez sikeres szereplést kívánunk! 
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