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ZÖLDOKOS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT 

A ZöldOkos Kupa a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó országos fenntarthatósági 

tudásverseny általános iskola felső tagozatos diákok számára, értékes nyereményekkel. A verseny 6 

fordulós: 4 on-line fordulóból, regionális döntőkből és egy országos döntőből áll. A versenyt az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) 

szervezi és bonyolítja le (továbbiakban: Szervező). A verseny hivatalos honlapja a 

www.zoldokoskupa.hu (továbbiakban: Honlap). A versennyel kapcsolatos információk és a 

felkészüléshez szükséges szakmai segédanyagok a Fenntarthatósági Témahét honlapján is 

megtalálhatók: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/versenyek.  

 

1. RÉSZTVEVŐK, REGISZTRÁCIÓ 

 A ZöldOkos Kupán felső tagozatos (5-8. osztályos) általános iskolás diákok indulhatnak 3 fős 

csapatokban. A 3 fős csapatot a csapatkapitány regisztrálja, a csapatot ő nevezi el. A 

regisztrációnál megadja a tagok nevét és e-mail címét, valamint megnevezhet egy tanárt is, aki 

a versenyre való felkészülést segíti. A Honlapra csak a csapatkapitány tud belépni, az ő 

regisztrációja alatt tud versenyezni a csapat. 

 Az on-line fordulók kitöltéséért a PontVelem Okos Programba is regisztrált tanulóknak - a helyes 

válaszoktól függően - OkosPont jóváírás jár a saját PontSzámlájukra. Ennek feltétele, hogy a 

csapatregisztráció során a diákok ugyanazzal az e-mail címmel regisztráljanak, amellyel a 

www.pontvelem.hu oldalon is regisztráltak. 

 A felkészítő tanár és a csapattagok nem rendelkeznek külön regisztrációval, külön nem tudnak 

belépni, de a Honlapon lehetőségük van hírlevél feliratkozásra, hogy értesülhessenek a 

versennyel kapcsolatos eseményekről. 

 A regionális és országos döntőkben való személyes részvétel feltétele, hogy a regisztráló diákok 

csak valós általános iskolával, valódi (nevezett) csapattagokkal, valamint felkészítő tanárral 

rendelkezzenek. A regionális és országos döntőn kizárólag a nevezett csapattagok és felkészítő 

tanár vehet részt. Betegség, elfoglaltság esetén helyettesítő csapattag indítása nem 

megengedett. 

 A versenyben résztvevő csapattagok nevezésükkel automatikusan tudomásul veszik és 

elfogadják a tudáspróba hivatalos versenyszabályát és adatvédelmi szabályzatát. 

A versenyre a Honlapon lehet regisztrálni 2017. november elejétől 2018. február 28-ig. A 

regisztráció után a regisztrált adatokon már nem lehet változtatni.  

 

2. A VERSENY IDŐZÍTÉSE, TÉMAKÖREI 

 A verseny első 4 on-line fordulójának kérdéssorai 2018. február 28-ig bármikor kitölthetőek. A 

feladatsorok megnyitását követően a tanulóknak egy-egy 60 perces időablak áll rendelkezésre, 

hogy megoldják a feladatsort.  

 A verseny 4 on-line fordulója különböző témaköröket ölel fel. A verseny kérdéseit gyakorló, 

szakértő pedagógusok állítják össze az életkori tudásszint figyelembevételével. 

 A kérdéssorok havonta jelennek meg, javasoljuk a havi rendszerességű kitöltést. 

http://www.zoldokoskupa.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/versenyek
http://www.pontvelem.hu/
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TERVEZETT IDŐPONTOK TÉMAKÖR 

1. forduló 

2018. január 17. (szerda)  

 

KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS 

- táplálkozás 

- közlekedés 

- elektromos eszközök használata 

- hulladékkezelés 

2. forduló 

2018. január 31. (szerda)  

 

TUDATOS VÁSÁRLÁS 

- élelmiszervásárlás 

- csomagolóanyagok 

- ajándékozás 

3. forduló 

2018. február 14. (szerda) 
ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

- elektromos berendezések használata 

- hűtés, fűtés 

4. forduló 

2018. február 28. (szerda)  

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

- nemzeti parkok 

- állatvédelem 

Regionális döntők 3 helyszínen 

2018. március 23. (péntek) 

 

- környezetbarát háztartás 

- tudatos vásárlás 

- energiatakarékosság 

- természetvédelem 

Döntő Budapesten 

2018. április 27. (péntek) 

 

- környezetbarát háztartás 

- tudatos vásárlás 

- energiatakarékosság 

- természetvédelem 

 

3. VERSENYSZABÁLY 

 Az on-line fordulók kitöltéséhez internet kapcsolat szükséges, a kérdések számítógépről, tabletről, 

okostelefonról is kitölthetők. 

 A feladatokat legkésőbb 2018. február 28. 23:59-ig lehet megoldani. A verseny hivatalos órája a 

Honlapot futtató szerver központi órája. 

 Minden helyesen megoldott és időben beküldött feladatért pont jár a feladatban meghatározott 

mértékben. A pontos eredmények, a megoldó kulcsok és a végleges toplista 2018. március 9-én 

tekinthető meg a Honlapon. 

 Amennyiben bármilyen észrevétel van a kérdésekkel, megoldásokkal, toplistával kapcsolatban, a 

résztvevő csapattagok és felkészítő tanáraik a toplista megjelenését követő 48 órán belül 

jelezhetik a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen. 

 A 4 on-line fordulón elért pontok és a kitöltési idők összesítése alapján a három regionális döntőbe 

minden régióból annak 7 legeredményesebb csapata kerül be, így összesen 21 csapat fog részt 

venni ezeken. 

 Mindhárom regionális döntő legjobb két csapata (összesen 6 csapat), valamint a legmagasabb 

pontszámmal rendelkező csapat (régiótól függetlenül) továbbjut az országos döntőbe.  

mailto:pontvelem@pontvelem.hu
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 A feladatokat a versenyre nevezett 3 fős csapat önállóan oldja meg. A feladatok megoldása 

során minden támogató eszköz használata megengedett (internet, könyvek, számológép stb.). A 

feladatmegoldás során a csapatokat külső személy nem segítheti, még a felkészítő tanár sem. 

 Amennyiben a feladatok megoldása során irreális eredmények születnek és fennáll a meg nem 

engedett segítség használatának gyanúja, a Szervező az érintett csapatot kizárhatja a 

versenyből. A fordulónkénti- és az összesített eredményeket a Honlapon tesszük közzé. 

 

4. DÍJAK 

 A döntőbe jutott csapatok közül a döntőben nyújtott teljesítmény és eredmény alapján kerülnek 

ki a díjazottak. A nyerteseket a Szervező a verseny lezárását követő öt napon belül megjeleníti a 

Honlapon. A nyertes csapatok nevük és iskolájuk feltüntetésével jelennek meg a listán. 

 A regionális és az országos döntőbe került csapatok minden tagja tárgyi nyereményben részesül. 

A tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók.  

 A felkésztő tanárok pénzutalványban részesülnek. 

 A nyertes csapatok a tárgyi nyereményeket, a felkészítő tanárok a pénzutalványt a döntő 

helyszínén kapják meg. 

 Amennyiben a nyertes csapat valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem valós 

általános iskolát jelöl meg, stb.), úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát. 

 Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes 

képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a versenyszabályban foglalt feltételeknek. 

 Amennyiben a nyertes csapatot illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 

kérdésében, illetve a nyertes csapat meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem 

vitatható. 

 

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 A versennyel kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 

 A ZöldOkos Kupán regisztrált csapatok, valamint a regisztráció során megadott e-mail cím 

valódisága a versenyzők felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 A versennyel kapcsolatos kérdéseket a Szervező a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen 

fogadja. 

 A Szervező kizárja a felelősségét a Honlap és a ZöldOkos Kupa szerverének rajta kívülálló okokból 

történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő 

meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt 

a verseny során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és 

működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. 

 A Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle 

független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló 
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hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat 

működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás 

sikertelensége okait. 

 A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a 

versenyből való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. 

A versenyszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a versenyző teljes körű 

felelősséget vállal. 

 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely versenyző csapat, 

vagy csapattag részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a verseny szellemével 

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost és csapatát azonnali hatállyal kizárja a 

versenyből. 

 A Szervező döntése a versenyből való kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

 A Szervező nem ajánlja a versenyben való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a 

versenyző, a verseny kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A versennyel kapcsolatos e-

mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban 

Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. 

 A ZöldOkos Kupa versennyel kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

 A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, ill. kiegészítésére. A 

módosításokról a versenyzők a Honlapon és a Fenntarthatósági Témahét honlapján 

értesülhetnek. 

 

Budakeszi, 2017. november 23. 

 


