2022. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa
Magonc (5-6. évfolyamosok)
ISKOLAI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A ZöldOkos Kupa évente megrendezésre kerülő felső tagozatos diákoknak szóló, nevezési díj nélküli
fenntarthatósági tudásverseny. A ZöldOkos Kupa 2022-ben is két külön korosztályban indul: a
Magonc korosztályban – 5-6. évfolyamosok számára és a Palánta korosztályban – 7-8.
évfolyamosok számára.

Pályázati kiírás
A pályázaton a 2022. március 1. és március 31. között a Magonc versenyre regisztrált iskolák
automatikusan részt vesznek, és közülük 20 intézmény 50 ezer Ft értékű támogatás nyer a
versenyeken eredményesen szereplő diákok díjazására, illetve a verseny lebonyolítására. A 20
intézményt a Szervezők sorsolással választják ki. A nyertes iskolák listája 2022. április 8-án, a
ZöldOkos Kupa honlapján (továbbiakban: honlap) lesz megtekinthető.

A pályázat kiírója
A pályázatot a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) hirdeti és bonyolítja
le (továbbiakban: Szervező) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Kék Bolygó
Alapítvány támogatásával. A verseny hivatalos honlapja a www.zoldokoskupa.hu .

Pályázati feltételek
1. Pályázók köre
A pályázaton bármely Kárpát-medencei, magyar nyelvű iskola indulhat, amelyik regisztrált a
a. 2022. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa Magonc versenyére:
https://www.zoldokoskupa.hu/magonc-regisztracio
b. 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
2. A jelentkezés feltételei
A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett
feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
3. A pályázat határideje
A pályázati jelentkezés 2022. március 1-jén indul és 2022. március 31-jén éjfélkor zárul.
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4. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés
a) Elbírálás:
A regisztrált iskolák közül a Szervező sorsolással választja ki a 20 db nyertes intézményt, melyek
50 000 HUF, azaz ötvenezer forint támogatásban részesülnek. A támogatást a Szervező a
versenyeken eredményesen szereplő diákok díjazására, illetve a verseny lebonyolítására
adja.
b) Eredményhirdetés:
• Az eredményhirdetésre a www.zoldokoskupa.hu internetes oldalon kerül sor. A honlapon
a díjazott intézmények neve kerül feltüntetésre 2022. április 8-án.
• A Szervező a nyertes iskoláknak az eredményhirdetést követően közvetlenül e-mailben is
értesíti legkésőbb 2022. április 12-éig.

Kapcsolat
Bármilyen javaslat, kérdés, észrevétel esetén bátran forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen:
fenntarthatosagi@temahet.hu!

Egyéb feltételek
a. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely
tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületeket működtető
kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya,
a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez
történő csatlakozás sikertelenségének okai.
b. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Szervező döntése az
irányadó.
c. Ezen pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
d. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen felhívási szabályzat módosítására, illetve
kiegészítésére vonatkozóan. A módosításokról a pályázók a ZöldOkos Kupa honlapján.

Budakeszi, 2022. 02. 28.
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