EUROSKILLS BUDAPEST 2018
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád Európa-bajnoka!
Az ÉVOSZ (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége) a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja azoknak a fiatal szakembereknek,
szakközépiskolásoknak, végzős szakiskolai tanulóknak, technikusoknak, főiskolai és
egyetemi hallgatóknak a jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat
KŐMŰVES (Bricklaying) szakmában az ifjú szakemberek Európa-bajnokságán, a
EuroSkills Budapest 2018 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1993. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•

a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt,
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több
hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken.

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés menüpont
alatt található online űrlap kitöltésével.
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2018. január 10.

Tervezett menetrend
Előválogató tervezett időpontja:

2018. január vége (a jelentkezők számától
függően)

Helye:

Budapest

Mit kell hozni?

Rajzeszközök, Kéziszerszámok

Döntő tervezett időpontja:

2018. február vége

Helye:

Budapest

Mit kell hozni?

Rajzeszközök, Kéziszerszámok

Mi várható a válogatón?
A magyarországi nemzeti döntő versenyén a versenyző jelölteknek egy, a nemzetközi
versenyeken szokásos versenyfeladathoz hasonló jellegű, elvárások tekintetében
azonban annál könnyebb feladat elkészítésére kell vállalkozniuk. A válogató
versenyfeladata általában egy vagy két nap alatt elkészíthető, nagyságrendileg 100180 téglából álló és a világversenyek feladataihoz képest mérsékeltebb kihívásokat
jelentő forma-elemeket tartalmazó téglafalazat elkészítése.
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További információ a versenyekről:
A válogatóversenyre történő felkészüléshez a jelentkezők számára ajánljuk
Vidovszky István „Kőműves feladatok látszó téglafalakra” című kiadványt, ami az
ÉVOSZ Titkárságán ingyenesen megrendelhető. (Tel: 1/201-0333/24 mellék;
evosz@evosz.hu)
Az eddigi válogatóversenyek és felkészítések, valamint a korábbi nemzetközi
versenyek feladatairól az ÉVOSZ honlapja ad tájékoztatást.
(www.evosz.hu/szakmunkásversenyek)
További információ:
ÉVOSZ – Pete Zoltán, tel: 1/201-03-33/20; zpete@evosz.hu
Kőműves szakértő – Gángó-Péter Diána, tel: 30/37-68-936;
peter.diana0506@gmail.com
A jelentkezések elbírálását követően minden jelentkezőt e-mailben értesítünk a
válogató versenyek helyéről, idejéről.
www.skillshungary.hu
www.euroskills2018.com
A legutóbbi WorldSkills versenyről angol nyelvű tájékoztató és videó az alábbi
honlapon található: https://worldskillsabudhabi2017.com/en/skills/bricklaying/
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