2022. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa
Magonc (5-6. évfolyamosok)
VERSENYSZABÁLYZAT
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.
Magonc versenyszabályzat
A versenyen olyan hazai és határon túli (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország,
Szlovénia, Ausztria), magyar ajkú, 5-6. osztályos diákok indulhatnak 3 fős csapatokban, akiknek
iskolája 2022. március 1. és május 27. között regisztrál a 2022. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági
Témahétre: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio, és a ZöldOkos Kupa
Magonc versenyére: https://www.zoldokoskupa.hu/.
Részletek
A verseny összesen 3 fordulóból áll, melynek lebonyolítását 2022. április 25. és május 27. között
javasoljuk a részt vevő iskoláknak – a házi verseny időpontjait minden iskola maga dönti el. A verseny
feladatsorait előzetesen a Szervezők biztosítják. A ZöldOkos Kupa Magonc verseny kérdései
szorosan kapcsolódnak a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét témáihoz, melyek a víz, a
felelősfogyasztás és az egészségvédelem. Ezen kívül a hulladékkezeléssel kapcsolatosan és
általános fenntarthatósági témákban is várhatók kérdések.
A versenyre való felkészülés
• A felkészítő tanároknak a felkészüléshez a 2022. évi Fenntarthatósági Témahéttémáihoz
készült óravázlatokat és projektterveket javasoljuk:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
•

A diákok a ZöldOkos Kupa 2018-2020. évi online fordulóit regisztráció nélkül kitölthetik a
verseny honlapján. A megoldások alapján minden diák önmaga ellenőrizheti az eredményt,
és e-mailben elküldheti tanárának:
https://www.zoldokoskupa.hu/online-feladatsorok-kitoltese

•

Magyarország első fenntarthatósági tankönyvét, a Zöld Föld-et mind a tanároknak, mind a
diákoknak ajánljuk:
https://kekbolygoalapitvany.hu/wp-content/uploads/2021/11/OH-FNT910TA__teljes.pdf

A versenyre regisztrált iskolák nevezésükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a verseny
hivatalos verseny- és adatvédelmi szabályzatát.
1. A verseny szervezője, fő támogatói
A versenyt 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).
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A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda (EMMI) és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, mint fő támogató megbízásából, a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében
kerül meghirdetésre a 2021/2022. tanévi Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan. A verseny
magyar nyelven folyik.
2. Regisztráció
A ZöldOkos Kupa Magonc versenyre olyan hazai és határon túli (Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) iskolák regisztrálhatnak, akik a 2022. évi Fenntarthatósági
Témahétre is regisztráltak:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
A ZöldOkos Kupa Magonc versenyre 2022. március 1. és május 27. között lehet az iskolákat
regisztrálni a ZöldOkos Kupa honlapján. A regisztráció során jelölni kell egy kapcsolattartó tanárt a
regisztrált iskolából, akit a verseny szervezői e-mailen és/vagy telefonon keresztül tájékoztathatnak
a versennyel kapcsolatos bármilyen információval kapcsolatban. A kijelölt kapcsolattartó tanár
automatikusan megkapja a Fenntarthatósági Témahét hírleveleit.
A feladatsorok 2022. április 19-től lesznek elérhetőek a ZöldOkos Kupa honlapján. A feladatsorok
letöltéséhez a verseny regisztrációnál megadott e-mail címet kell beírni.
A verseny időzítése
A verseny összesen 3 fordulóból áll, melynek lebonyolítását 2022. április 25. és május 27. között
javasoljuk a résztvevő iskoláknak – a házi versenyek pontos időpontját minden iskola maga dönti el.
A verseny lebonyolításához a Szervező forgatókönyvet biztosít az iskolák számára. A versenyen 5-6.
osztályos diákok vehetnek részt 3 fős csapatokban.
3. Értékelés
A feladatsorokat a Szervezők biztosítják az iskoláknak, amelyet az iskolák maguk javítanak és
értékelnek a kapott megoldókulcsok alapján. A díjazás tekintetében az iskolák szabad kezet
kapnak. A Szervezők biztosítanak 1 db forgatókönyvet, 3 db feladatsort és a megoldókulcsokat. A
regisztráció során megadott e-mail címmel tölthetőek le az iskolák számára a fent említett
dokumentumokat tartalmazza.
A 2022. március 31-ig regisztrált iskolák közül 20 intézmény 50 ezer Ft értékű támogatást kap a
versenyeken eredményesen szereplő diákok díjazására, illetve a verseny lebonyolítására. A 20
intézményt a Szervezők sorsolással választják ki. A sorsolás eredményhirdetése 2022. április 8-án lesz.
4. Kapcsolatok:
Bármilyen kérdés esetén felveheti a Szervezőkkel a kapcsolatot a fenntarthatosagi@temahet.hu email címen.
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5. Egyéb rendelkezések
A versennyel kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
A versennyel kapcsolatos kérdéseket a Szervező a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen
fogadja, majd azokra a feladó e-mail címére küld választ.
A Szervező kizárja felelősségét a honlap és a ZöldOkos Kupa szerverének rajta kívül álló okokból
történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező 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 internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési
zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A ZöldOkos Kupa Palánta és Magonc versennyel kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.
A módosításokról a versenyzők a honlapon értesülhetnek.
Budakeszi, 2022. 01. 28.
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