„Országos tudásverseny koordinátor” pedagógus pályázat 2018.
I.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.) e-mail cím:
palyazat@pontvelem.hu
A PontVelem Nonprofit Kft. a Pénz7 és a Fenntarthatósági Témahét keretében minden
tanévben meghirdeti országos, magas rangú tudásversenyeit: a pénzügyi tudásra épülő
BankVelem
PénzOkos
Kupát és
fenntarthatóságról
szóló
ZöldOkos
Kupát.
A tudásversenyek támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Eszterházy Károly
Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Pénziránytű Alapítvány.
A pályázattal a PénzOkos Kupa és a ZöldOkos Kupa megyei elődöntőire és/vagy
regionális középdöntőinek szervezésére és lebonyolítására lehet pályázni.
Ezzel a pályázattal olyan iskolai helyszíneket keresünk, ahol a tudásversenyek megyei
elődöntői és/vagy regionális középdöntői lebonyolíthatók, illetve az iskolákból azon
koordináló pedagógusok jelentkezését várjuk – 1 főszervező pedagógus és 1 segítő
pedagógus –, akik segítik helyben a versenyek szervezését és lebonyolítását.
A pályázatot a mellékelt űrlapok kitöltésével lehet benyújtani.
A versenyek időzítése, vastagon kiemelve a pályázat által érintett fordulók:
FORDULÓK

PénzOkos
Kupa
I. online forduló
2019. január
16. szerda
II. online forduló
2019. február
6. szerda
III. online forduló
2019. március
1. péntek
Megyei elődöntők 2019. március
29. péntek

ZöldOkos
Kupa
2019. január
10. csütörtök
2019. január
31. csütörtök
2019. február
21. csütörtök
2019. március
22. péntek

Regionális
középdöntők

2019. április
30. kedd

2019. április
16. kedd

Országos döntő

2019. május
20. hétfő

2019. május
10. péntek
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Helyszín, résztvevők
3 fős csapatok saját helyszínen
3 fős csapatok saját helyszínen
3 fős csapatok saját helyszínen
21 helyszínen (19 megye, Buda+Pest),
helyszínenként 9 csapat (27 gyerek és 9
pedagógus)
3 helyszínen (Nyugat-, Közép-, KeletMagyarország),
helyszínenként 7 csapat (21 gyerek és 7
pedagógus)
Budapest, 9 csapat (27 gyerek és 9
pedagógus)

II.

Általános pályázati feltételek
a. A pályázatra jogosultak köre

A jelen pályázatban részt vehet minden magyarországi általános- és középfokú iskola,
illetve az iskolában tanító azon pedagógus, aki felkészítő tanárként nem vesz részt sem a
PénzOkos Kupában, sem a ZöldOkos Kupában.
b. A részvétel feltételei
A pályázat feltétele, hogy az iskola illetve a koordináló pedagógusok biztosítsák a
lebonyolításhoz szükséges, az alábbiakban megadott összes feltételt. Pályázni csak a két
megyei elődöntő és/vagy a két regionális középdöntő együttes megtartására lehet.
Helyszínre vonatkozó feltételek


Az iskola legyen tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, hogy a versenyre
érkező csapatok időben, könnyen meg tudjanak érkezni.



A versenyekre 35-40 főt befogadó nagyobb teremre, osztályteremre van szükség,
mozgatható asztalokkal és székekkel, ahol a 9, illetve 7 csapat kényelmesen elfér
(a gyerekek körbe ülik az asztalokat), illetve a kísérő/felkészítő tanárok is a diákoktól
kicsit elkülönülten le tudnak ülni.



A versenyek lebonyolításához szükség van egy-egy külön ruhatár és pihenő teremre,
ahol a diákok a ruháikat leteszik, illetve az üdítőket, pogácsákat el tudják fogyasztani a
szünetben.



A regionális középdöntők megrendezéséhez projektor, vetítővászon és internet
hozzáférésre is szükség van, a megyei elődöntők esetében ez nem elvárás.

Személyekre vonatkozó feltételek


Minden pályázó iskolából 2 fő koordináló pedagógus jelentkezése szükséges:
1 főszervező pedagógus és 1 segítő pedagógus.



Mindkét koordináló pedagógusnak ki kell tölteni a személyére vonatkozó űrlapot.



A koordináló pedagógusok vállalják a verseny kiírásnak megfelelő, zavartalan és
korrekt lebonyolítását.



A koordináló pedagógusok vállalják, hogy a versenyek szabályzatait megismerik, és
ennek megfelelően járnak el a versenyeken. A versenyek szabályzatai az alábbi
linkeken érhetők el:
http://letoltes.pontvelem.hu/zoldokoskupa/zoldokos_kupa_versenyszabalyzat_2018.pd
f
http://letoltes.pontvelem.hu/penzokoskupa2018/penzokosszabaly.pdf
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A főszervező pedagógus vállalja, hogy részt vesz a Budapesten szervezett, versenyre
felkészítő egy napos képzésen, 2019. március 7-én. A segítő pedagógusnak nem
szükséges részt venni a képzésen.



A koordináló pedagógusok a benyújtott pályázati űrlap aláírásával titoktartási
kötelezettséget vállalnak és semmilyen formában nem adják át másnak
a versenyekkel kapcsolatos, nem publikus információkat.



A főszervező pedagógus folyamatos kapcsolatot tart a PontVelem Nonprofit Kft.
munkatársaival a szervezés részleteinek egyeztetése céljából és teljes felelősséget
vállal a rendezvény zavartalan lebonyolításáért.

Megyei elődöntőkre vonatkozó feltételek


A koordináló pedagógusok vállalják a verseny feladatlapok kinyomtatását
a versenyző csapatok részére, melyeket a verseny kezdete előtt 120 perccel kapnak
meg e-mailben.



A koordináló pedagógusok bizalmasan kezelik a megküldött feladatlapokat
és a verseny kezdetekor kizárólag a versenyző csapatok részére osztják ki.



A megyei elődöntőkön a kitöltött feladatlapokat helyben NEM kell kijavítani,
az előzetesen megküldött válaszborítékban vissza kell küldeni a PontVelem Nonprofit
Kft. által odarendelt GLS futárral.



A koordináló pedagógusok segítik átvenni és a megyei elődöntőn résztvevő
csapatoknak kiosztani a GLS futárszolgálattal előzetesen megküldött ajándékokat és
emléklapokat.



A verseny résztvevői számára a szervező nettó 15.000 Ft keretet biztosít a diákok
vendéglátására (üdítők, pogácsák, szendvicsek). A vendéglátás megrendelését
a koordináló pedagógusok intézik, a számla kiegyenlítése átutalással a PontVelem
Nonprofit Kft. címére kiállított számla ellenében történik. A számla eredeti példányát
legkésőbb a feladatlapokkal együtt el kell küldeni a szervezőnek.

Regionális középdöntőkre vonatkozó feltételek


A regionális középdöntők lebonyolításában a szervező által delegált munkatárs is részt
vesz.



A koordináló pedagógusok vállalják, hogy a regionális középdöntőn a szervező által
biztosított megoldó kulcs alapján és a szervező felügyeletével kijavítják a verseny
feladatlapokat.



A koordináló pedagógusok vállalják, hogy a helyszíni eredményhirdetést támogatják,
kiosztják
a
résztvevők
számára
az
előzetesen
megküldött
okleveleket
és az ajándékokat.
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c. A pályázat tartalma


Hiánytalanul kitöltött és az intézményvezető által aláírt iskolai űrlap.



A főszervező pedagógus és a segítő pedagógus által hiánytalanul kitöltött és aláírt
pályázati űrlapok.
Az űrlapok a https://www.pontvelem.hu/orszagos-tudasverseny-koordinator-palyazat
weboldalról letölthetők.
d. A pályázat benyújtásának formája



A pályázat benyújtása elektronikus formában történik, Országos tudásverseny
koordinátor tárgyi megnevezéssel. A kitöltött űrlapokat szkennelve, pdf formátumban
a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre kell beküldeni.



Pályázni kizárólag olvashatóan kitöltött pályázati űrlapokkal lehet.



A pályázók e-mailben kapnak visszajelzést a pályázat eredményéről.
e. Pályázati határidők



Pályázati időtartam: 2018. november 5 – 2018. december 3.



Leadási határidő:

2018. december 3. 24:00



Eredményhirdetés:

2018. december 14.

f. Díjazás
Főszervező pedagógus
Megyei döntő:

PénzOkos Kupa
bruttó 25 000 Ft

ZöldOkos Kupa
bruttó 25 000 Ft

Regionális döntő:

bruttó 30 000 Ft

bruttó 30 000 Ft

Megyei döntő:

PénzOkos Kupa
bruttó 20 000 Ft

ZöldOkos Kupa
bruttó 20 000 Ft

Regionális döntő:

bruttó 25 000 Ft

bruttó 25 000 Ft

Segítő pedagógus



A budapesti képzésre az utazás költségei a szervezésért járó díjazásba kerültek
beszámításra.



A verseny helyszíneit az iskola térítésmentesen biztosítja.
4

PontVelem Nonprofit Kft. a pályázat lebonyolítása érdekében – a pályázók előzetes
hozzájárulása alapján – kezelni fogja a pályázók egyes személyes adatait, amelyek a
következők: név, e-mail cím, iskola neve, a pályázó címe, telefonszáma, iskolájának neve
és címe.
Az adatkezelés irányelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, mint az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről).
A PontVelem Nonprofit Kft. előre is nagyon köszöni a benyújtott pályázatot és az országos
tudásversenyek támogatását!
Budakeszi, 2018. november 5.
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