
Indul a Fedezd fel az örökséged! 
-Mi fán terem az erdő? 
erdőismereti vetélkedő középiskolásoknak 
Hunyd le a szemed, és képzeld el, hogy az erdőben vagy! Majd nyisd ki a szemed és nézz 
körbe! Bármilyen hihetetlenül hangzik, de az erdő most is körülvesz. Gondolj csak az 
íróasztalodra, a kezedben tartott ceruzára, a kamrában lévő lekvárra, a tavasszal nyíló 
virágokra, vagy a méhekre. Gondolj a friss levegőre, a csendre, a nyugalomra, a feltöltő-
désre. Ezt mind az erdő adja neked. Erdő nélkül semmi nem létezik, éppen ezért kell óvni, 
gyarapítani, elmélyedni benne, felfedezni a titkait! Erre most remek lehetőséged nyílik, 
ugyanis ismét indul a Fedezd fel az örökséged! országos erdőismereti vetélkedő, aminek 
során megismerheted, hogyan szövi át az erdő a mindennapjaidat.
Ez tök jól hangzik! Hogyan vehetek részt a vetélkedőben?

• Mutasd meg ezt a felhívást két 9-12. osztályos középiskolás barátodnak, és 
máris kész a háromfős csapat!
• Válasszatok közösen egy csapatnevet, és 2020. február 21-ig írjatok nekünk 
a fedezdfel@oee.hu e-mail címre „Mi fán terem az erdő?” jeligére. A jelentke-
zés mindenképpen tartalmazza: a csapat neve, csapattagok neve, kapcsolattar-
tó neve, e-mail címe és telefonszáma, iskolátok neve és, hogy melyik osztályba 
(osztályokba) jártok.
• Mutassátok meg kik vagytok! Írjatok egy rövid bemutatkozást, lőjjetek egy csa-
patfotót és rakjátok fel saját Instagram-oldalatokra. Használjátok a #fedezdfel-t, 
a #mifanterem-et, valamint taggeljétek be a vetélkedő Instragam-oldalát is
 (https://www.instagram.com/oeefedezdfel/). 
• Március-április folyamán oldjátok meg a hetente e-mailben megkapott, valamint a 
vetélkedő honlapján és Facebook-oldalán https://www.facebook.com/fedezdfel/ 
is közzétett 6 elméleti feladatot. 
• Álljatok helyt egy izgalmas terepi feladat során! Bizony, ilyen is lesz! 
A részletekkel később jelentkezünk! 
• Voilá, meg is vagytok!
    

Szuper, és mit nyerhet a csapatom?
1. helyezett csapat: fejenként 70 ezer forint értékű Decathlon-utalvány
2. helyezett csapat: fejenként 50 ezer forint értékű Decathlon-utalvány
3. helyezett csapat: fejenként 30 ezer forint értékű Decathlon-utalvány

Ha elakadnék, akkor hol találok segítséget?

Az alábbi oldalakon mindent megtalálsz, de írhatsz is nekünk!
http://vetelkedo.oee.hu/

https://www.instagram.com/oeefedezdfel/
https://www.facebook.com/fedezdfel/ 


