
 

JELENTKEZÉSI LAP ÉS KÉRDŐÍV  
VIII. Országos Tolkien Levelező Verseny, 2013/2014. 

Versenyző neve: …………………………………………………… 

Életkor: …………… 

Versenyben szereplő nicknév: …………………………………………………………….. 
(Lehetőleg kreatív, de a tolkieni világhoz és esetleg a kategóriához illő, egyedi nevet válassz!) 

Kategória: IV. (Nolda+) kategória 

E-mail cím: …………………………………………………………………………………. 

Lakóhely (település): ……………………………………………………………………… 

A nevezési díjat (1200 Ft/fő, közösen nevező versenyzők esetén∗ 1000 Ft/fő) 

□ átutalással/bankfiókban fizetem 
Részleteket a jelentkezés visszaigazolásával küldünk. 

□ csekken fizetem 
Csekket csak postai úton nevezőknek áll módunkban küldeni! A jelentkezési lap mellé küldj megcímzett, 
felbélyegzett válaszborítékot! 

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 29. 

A jelentkezési lapot a következő címre kell postázni: 

Magyar Tolkien Társaság, 1203 Budapest, Török Flóris u. 19. 

A borítékra írd rá: "Tolkien Levelező Verseny" 

E-mailes jelentkezés esetén: 

tlv@tolkien.hu (tárgy:"Nevezés") 

A verseny kiírását elolvastam és elfogadom, a kérdőívet kitöltve mellékelem. 

Dátum: …………………, …………………….... …………………………….. 
 aláírás 

Az ismerős csapat(ok) és egyéni nevező(k) nevét itt tüntetheted fel: 
 

                                                 
∗ Közösen nevezőnek számít két (vagy több) csapat illetve egyéni versenyző, ha kölcsönösen feltüntetik egymás nevét a jelentkezési 
lap alján. 



 

KÉRDŐÍV  
VIII. Országos Tolkien Levelező Verseny, 2013/2014. 

 

Nicknév: ……………………………………………….. 

Jelen kérdőív a jelentkezési lap melléklete, feltétlenül kérjük a jelentkezési lappal együtt postázni. 

Lesz lehetőséged internet használatára a megoldások elkészítéséhez? igen nem 

Mennyire tudsz angolul?  nem  /  interneten eligazodok  /  egyszerű szövegeket megértek  /  nagyon jól 

Milyen könyveket olvastál még Tolkientól és Tolkienról? 

Aláhúzással jelöld, hogy az alábbi, Tolkienhoz, illetve Középföldéhez kapcsolódó művek közül 
melyik mennyire elérhető/ismerős számodra! Ne ijedj meg, nem elvárás, hogy ezeket mind ismerd – 
pont azért kérdezünk rá, mert teljesen változó, hogy ki mivel találkozott, és szeretnénk tudni, mit 
várhatunk el! 

J. R. R. Tolkien meséi olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Kóborló és a varázsló  olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Szörnyek és ítészek  olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Elveszett mesék könyve olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Fonstad: Középfölde Atlasza  olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Carpenter: J. R. R. Tolkien élete  olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Martinez: Középfölde életre kel  olvastam megvan hozzáférhető nem elérhető 

Hányadik alkalommal veszel részt a TLV-ben? (Korábbi, csapattal való részvétel is számít!) 

 ...........................................................................................................................................................  

Honnan értesültél a versenyről? 

a) www.tolkien.hu weblapról 

b) Youtube-ról 

c) Facebookról, hirdetésből 

d) Facebookról, ismerősön keresztül 

e) egyéb weblapról, éspedig: ………………………………………………………………….. 

f) régi versenyzőknek küldött e-mailből 

g) tanárunktól (iskoláknak küldött e-mailből) 

h) plakátról, melynek helye: …………………………………………………………………… 

i) egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………………… 

Jelen kérdőívet a jelentkezési lappal együtt kérjük beküldeni 2013. szeptember 29-ig! 

 


