TeSzedd!
PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1.1. A pályázat célja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi Fenntarthatósági Témahetének
keretében önkéntesként minél több diákot, tanárt és szülőt megmozgasson. A Témahét ideje alatt, 2019. március
18-24. között, hétfőtől vasárnapig egy egész héten át lehetőség van szemetet szedni a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akcióhét során. A TeSzedd! fő támogatója az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amely
biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt és zsákot, majd a szemetet el is
szállítatja a közszolgáltatókkal: http://szelektalok.hu/teszedd/#mi-az-a-teszedd.
1.2. A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. Cím: 2092,
Budakeszi, Kagyló utca 1–3. Cégjegyzékszám: 13-09-145720, Adószám: 23281345-2-13

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
2.1. A pályázók köre
A pályázaton minden olyan magyarországi általános iskola és középfokú iskola indulhat, amely legkésőbb 2019.
március 3-áig regisztrál a 2019. évi Fenntarthatósági Témahétre: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolairegisztracio és a TeSzedd! programra: https://regisztracio.szelektalok.hu.
2.2. A jelentkezés feltételei
A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek
kiválasztásának módját. Egy iskolai csoport csak 1 pályázati dokumentációt nyújthat be. A pályázók a pályázati anyag
benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képanyagokat a kiíró
nyilvánosan felhasználhatja a Fenntarthatósági Témahét oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége
során, időbeli és területi korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerzők
nevének feltüntetésével.
2.3. A pályázat részletes leírása
A pályázat során arra kérjük az iskolás csoportokat, hogy az iskola vagy a településük környékén válasszanak ki egy
könnyen megközelíthető megtisztítandó területet. A szemléletformálás csak akkor érheti el célját, ha a diákok
mellett a tanárok és a szülők egyszerre vesznek részt az akcióban. A pályázatra való felkészülést „Nézz szembe a
szemeteddel” elnevezésű óravázlatok segítik. Mielőtt pedagógusként elkezdené az akció szervezését, kérjük, a
diákokkal mindenképpen beszélje át a program jellemzőit az óravázlatok erről szóló részeinek segítségével!
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FONTOS LÉPÉSEI ÉS TUDNIVALÓI:

1.

Regisztrálja iskoláját a 2019. évi Fenntarthatósági Témahétre:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

2.

Döntse el, hogy önkéntesként (egyedül vagy csoportosan) vagy koordinátorként csatlakozik az akcióhoz,
jelentkezni legkésőbb 2019. március 3-án éjfélig lehet.
Önkéntesként nincs más dolga, mint csatlakozni egy már meglévő találkozási ponthoz, majd diákjaival és
szüleikkel részt venni az akcióban. Ha koordinátornak jelentkezik, azzal vállalja, hogy ott helyben maga
tartja kézben a szemétgyűjtés folyamatát.
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Ez azt jelenti, hogy átveszi, a helyszínre viszi és kiosztja a szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket, aláíratja a
jelenléti ívet: koordinálja az eseményeket, majd az akció után jelzi, hogy hol hagyták a megtöltött zsákokat.

3.

Ha önkéntesnek jelentkezik, akkor a „Hol szedjem?” menüpont térképes keresőjében válassza ki a megfelelő
napot, majd keresse meg az Önök számára legmegfelelőbb helyszínt. Ezt követően lépjen be a TeSzedd!
Infopontba, regisztráljon vagy jelentkezzen be! Ha helyi koordinátor lesz, Ön hoz létre találkozási pontot,
ott, ahol Ön szeretné. Ehhez szintén lépjen be a TeSzedd! Infopontba és a {Koordinátornak jelentkezem}
menüpontban töltse ki az adatlapot. Ha minden rendben, és a rendszer jóváhagyja, a találkozási pontja
felkerül a térképre (lehet, hogy csak másnap!).

4.

Koordinátor lesz? Ezekre figyeljen!
 Csak akkor lehet koordinátor, ha legalább 10 főt mozgósítani tud.
 Létrehozhat nyílt és zárt találkozási pontot is. A nyílt találkozási ponthoz bárki csatlakozhat, a zárthoz
pedig csak azok, akiket Ön csatlakoztat.
 Ön adja meg, hogy mikor, hol és hány fővel szedik a szemetet. Ehhez célszerű előzetesen felmérnie a
terepet, mert a helyszín és a szemétszedők száma a szemét mennyiségétől függ.
 Meg kell adnia egy olyan címet, ahol napközben át tudja venni az eszközöket. Az átvett eszközöket
Önnek kell a szemétszedés helyszínére szállítani.
 Meg kell adnia egy mobilszámot, amelyen elérhető.
 A helyszínen alá kell íratnia a jelenléti ívet a résztvevőkkel és Önnek kell koordinálnia a szemétszedést.
 A TeSzedd! Infoponton keresztül Önnek kell jeleznie, hogy hol hagyták a megtöltött zsákokat.

5.

Az akcióra mozgósítsa a gyerekeket, a kollégákat és a szülőket az alábbiak figyelembevételével:
 Mettől meddig tart a „nagytakarítás”?
Ha önkéntesnek jelentkezik, akkor a koordinátor által megadott időpontra érkezzenek a találkozási pontra.
Ha koordinátornak jelentkezik, akkor Ön adja meg a kezdési időpontot a találkozási pontja létrehozásakor.
Fontos, hogy ne késsen el, hogy együtt tudjon elindulni a csapat szemetet szedni! Az akció minden
helyszínen addig tart, amíg el nem fogy a szemét vagy az időjárás és az önkéntesek lelkesedése lehetővé
teszi.
 Esőnapra is gondoljon!
Ha reggel úgy tűnik, hogy az időjárás áthúzza a számításukat és csöpörög az eső, először is ne essen
kétségbe! Akár koordinátor, akár önkéntes, lehetőség szerint menjen el a találkozási pontra! Egyrészt azért,
mert nem biztos, hogy a szemétszedés helyszínén is esik. Másrészt, ha mégis csöpörög az eső, a találkozási
ponton majd együtt eldöntik, hogy vállalják-e az adott napot a szemét-szedésre vagy kijelölnek közösen egy
esőnapot. Ha rosszabb a helyzet és „leszakad” az ég, akkor ne induljanak el otthonról! Keressék meg
egymást a helyi koordinátorral telefonon vagy e-mailben és úgy egyeztessenek az esetleges esőnapról,
amelyet kizárólag a TeSzedd! hét napja alatt tudnak megtartani.
 Merre szedhetünk szemetet?
A szemétszedés pontos helyét a koordinátor határozza meg: az lehet magánterület és közterület is. (Csak
arra figyeljen, hogy engedély nélkül ne lépjenek be magánterületre, és ne akadályozzák a forgalmat!) Ha
valami nem világos az Ön számára, kérdezze a koordinátort! Ha pedig Ön a koordinátor, ügyeljen arra, hogy
a szemétszedő csapatában biztosan mindenki ismerje és tartsa is be a szabályokat!
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 Mit „teszeddhetünk”?
Csak olyan szemetet, ami nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget.
A TeSzedd! keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autó
akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy például nagyméretű
autóalkatrészeket. Nem gyűjtünk zöldhulladékot sem! Össze lehet viszont szedni bármit, ami kézzel,
kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, és nem szakad szét a
súlyától a műanyag zsák. A TeSzedd! keretében nem gyűjtünk szelektíven, mert ezek a hulladékok általában
szennyezettek, ezért nem hasznosíthatók.
 Hogyan zajlik az akció?
Szemétszedés előtt a koordinátor tart egy rövid tájékoztatót a biztonsági előírásokról, arról, mire kell
figyelni, hogy senkinek ne essen baja az akció közben, majd aláírják a jelenléti ívet. Ezután szét-osztja a
koordinátor a szedéshez szükséges eszközöket: kesztyűt, zsákot és kötözőanyagot. Fontos, hogy a megtöltött
zsákokat egy közös, jól látható helyen hagyják. Ezzel megkönnyítik a koordinátor és a szemét elszállítóinak
dolgát. Az összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról a TeSzedd! akció munkatársai
gondoskodnak.
 Mit vigyünk magunkkal?
Olyan dolgokat, amelyekre szükségünk lehet napközben, így például enni- és innivalót, allergia elleni
gyógyszer vagy más gyógyszereket. Célszerű még magunkkal vinni kézfertőtlenítőt, hogy amennyire csak
tudjuk, óvjuk magunkat a fertőzésektől. Kényelmes, sportos, laza, zárt ruhában menjenek, olyanban,
amilyenben jól érzik magukat és nem áznak el!

6.

Készítsen
dokumentációt
az
eseményről
és
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok!

küldje

el

a

TeSzedd!

pályázatra:

2.4. A pályázat kötelezően beküldött dokumentumai
1. A pályázó csapat és a helyszín adatait tartalmazó adatlap (Word formátumban)
2. Minimum 5 db fénykép (jpg formátumban, 100 - 200 KB méretben)
2.5. A pályázat határideje és beküldési módja
Pályázat kezdete: 2019. március 18-22. (Fenntarthatósági Témahét)
A pályázat dokumentumainak beküldési határideje: 2019. március 31.
Beküldési felület linkje: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
2.6. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Fenntarthatósági Témahét támogató partnerei végzik.
A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A pályázat értékelési szempontjai:
 az iskola által mozgósított tanárok, szülők és diákok száma
 a tanárok, szülők és diákok aránya
 a megtisztított terület nagysága
 az összegyűjtött szemét mennyisége (zsákok száma)
 a témában megtartott tanórák / projektek által elért diákok száma
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Eredményhirdetés: 2019. április 22. (Föld Napja)
Az eredményhirdetésre a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok internetes felületen kerül sor.
A honlapon a díjazott iskolai csoport, iskolájuk és felkészítő tanáruk neve kerül feltüntetésre. A kiíró az adatlapon
feltüntetett felkésztő tanárt és az iskolát közvetlenül e-mailben is értesíti.
2.7. Pályázati nyeremények:
A pályázat megyei bontásban kerül kiértékelésre, így a 19 megye és Budapest leghatékonyabb iskolái nyerhetnek. Az
országos viszonylatban is kiemelkedő iskolák közül 5 különdíjban részesül, amelynek kere-tében egy-egy osztály
eljuthat a hulladékkezelés különböző intézményeibe:
 Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK)
 Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
 Fővárosi Hulladékhasznosító Mű és a Köztisztasági Múzeum
A legaktívabb intézmény az OzoneTv által alapított Ozone Zöld Díjban részesül.
2.8. Kapcsolat
Kérjük, hogy bármilyen javaslat, kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen:
fenntarhatosagi@temahet.hu! Telefonos elérhetőség: +36-30-590-20-85

3. EGYÉB FELTÉTELEK
a. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő információkat,
illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a Fenntarthatósági Témahét oktatási,
ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a
felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.
b. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen manipulációt,
illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból. A jelen szabályzat
bárminemű megsértése a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja
maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
c. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető
vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy
részéhez történő csatlakozás sikertelenségének okaiért.
d. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Kiíró döntése az irányadó.
e. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes kép-viselője
jogosult.
f.

A pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

g. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás szabályzatának módosítására, illetve kiegészítésére.
A módosításokról a pályázók a Fenntarthatósági Témahét honlapján értesülhetnek.

Budakeszi, 2019. február 26.
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