2020. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa
MÓDOSÍTOTT VERSENYSZABÁLYZAT
A ZöldOkos Kupa eredeti versenyszabályzatának módosítását a koronavírus-járvány miatt 2020.
márciusában meghozott magyarországi kormányzati döntések tették szükségessé. Az egyes
módosításokat pirossal jelöltük a szabályzatban.
A ZöldOkos Kupa évente megrendezésre kerülő fenntarthatósági tudásverseny.
A versenyen 2020-tól olyan határon belüli és határon túli (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia,
Horvátország, Szlovénia, Ausztria), magyar ajkú, felső tagozatos (5-8. osztályos) diákok indulhatnak
3 fős csapatokban, akiknek iskolája legkésőbb 2020. március 13-áig regisztrál a 2020. évi
Fenntarthatósági Témahétre: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
A verseny online és helyszíni fordulókból áll, a legeredményesebb csapatok a Kárpát-medencei
döntőben mérik össze tudásukat. Az online fordulók és a helyszíni versenyek kérdései szorosan
kapcsolódnak a 2020. évi Fenntarthatósági Témahét témáihoz: az energia-takarékossághoz, a
klímaváltozáshoz és az egészségneveléshez.
A versenyben részt vevő csapattagok 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).
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 2019/2020. tanévi Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan. A versenyfeladatok az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával készültek. A verseny magyar nyelven folyik.
2. Résztvevők
A ZöldOkos Kupán felső tagozatos (5-8. osztályos) diákok indulhatnak 3 fős csapatokban. A csapatnak regisztrálnia kell egy felkészítő tanárt is, aki a versenyre való felkészülést segíti.
A helyszíni fordulókon való személyes részvétel feltétele, hogy a regisztráló diákok csak valós, a
Fenntarthatósági Témahétre legkésőbb 2020. március 13-áig regisztrált iskolával, valódi (nevezett)
csapattagokkal, valamint felkészítő tanárral rendelkezzenek. A Magyarországon élő diákok
azonosítása a regisztrációkor megadott OM azonosító alapján történik (a diákigazolványon
található, 7-essel kezdődő, 11 jegyű szám). A csapatban a versenysorozat alatt egyszer, egy fő
cseréje megengedett, a cserét a regisztrációs felületen lehet elvégezni. A helyszíni fordulókon
csak az aktuálisan nevezett diákok és felkészítő tanáruk vehetnek részt.
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2.1.
Regisztráló csapatkapitány
 A 3 fős csapatot a csapatkapitány regisztrálja, a csapatot ő nevezi el. A Szervező csapatnévként kizárólag a publikus felületeken és a médiában is közölhető nevet fogad el – a jó
ízlés határain kívül eső csapatnév használata nem megengedett. A nem publikus csapatnévvel ellátott csapatok regisztrációját a Szervező automatikusan törli a versenyzők sorából.
 A csapatkapitány a csapathoz megjelöli a tagok nevét és e-mail címét, valamit a felkészítő
tanár nevét és e-mail címét is.
 A Magyarországon élő diákoknak a regisztrációhoz a diákigazolványon megjelölt OM
azonosítójukat is meg kell adni.
 A Honlapra a csapatot regisztráló csapatkapitány tud belépni, az ő regisztrációja alatt tud
majd versenyezni a csapat.
 Egy iskolából több csapat is regisztrálhat és a csapattagok is lehetnek a csapatkapitány
iskolájától eltérő iskola tanulói. Díjazás esetén hivatalosan a csapatkapitány iskolája a
mérvadó.
 Iskolán belül több csapat is megjelölheti ugyanazt a felkészítő tanárt.
 Hírlevelet a csapatkapitány automatikusan kap.
2.2.
Regisztrált csapattag
 A csapatot létrehozó csapatkapitány regisztrálja a 3 fős csapat többi tagját is. A tagok
nem rendelkeznek külön regisztrációval, nem tudnak külön belépni a Honlapra.
 A csapattagoknak a Honlapon keresztül lehetőségük van hírlevél-feliratkozásra, hogy a
versennyel kapcsolatos eseményekről külön is értesülhessenek.
 A csapatban a versenysorozat alatt egyszer, egy fő cseréje megengedett, a cserét a
regisztrációs felületen lehet elvégezni. A helyszíni fordulókon csak az aktuálisan nevezett
diákok és felkészítő tanáruk vehetnek részt.
2.3.
Regisztrált felkészítő tanár
A csapatot létrehozó csapatkapitánynak 3 fős csapata mellé egy felkészítő tanárt is
regisztrálnia kell. A Honlapon a felkészítő tanárnak is lehetősége van hírlevél-feliratkozásra,
hogy a versennyel kapcsolatos eseményekről értesülhessen.
3. A verseny időzítése
A verseny 2020. január 20-tól 2020 őszéig tart, amely 3 online fordulóból, 1 online megyei
elődöntőből, regionális középdöntőkből és a Kárpát-medencei döntőből áll. Az első 3 forduló,
valamint a megyei elődöntő online megmérettetés lesz, egy magadott időkeretben kell majd
megválaszolni a fenntarthatósági ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket.
3.1.
Regisztrációs időszak
A csapatok regisztrációjára 2020. január 6. és március 13. között van lehetőség:
https://www.zoldokoskupa.hu/regisztracio


3.2.
Online fordulók
A verseny első 3 online fordulójának kérdéssorai 2020. március 13-ig bármikor kitölthetők.
A kérdéssorok háromhetente jelennek meg, javasoljuk a háromheti rendszerességű kitöltést.
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Az online fordulók kitöltéséhez internet kapcsolat szükséges, a feladatok számítógépről,
tabletről és okostelefonról is kitölthetők. A feladatsorok megnyitását követően a diákoknak
egy-egy 60 perces időablak áll rendelkezésükre, hogy megoldják az adott feladatsort. A
verseny hivatalos órája a Honlapot futtató szerver központi órája.
A feladatokat a 3 fős csapat önállóan oldja meg, amelyhez minden támogató eszköz
használata megengedett (internet, könyvek, számológép stb.). A kitöltést bármikor el lehet
kezdeni, de egy csapat csak egy alkalommal töltheti ki az online kérdéssort.
Az egyes online fordulók megjelenésének dátumai:
1. online forduló:
2020. január 20. hétfő
2. online forduló:
2020. február 10. hétfő
3. online forduló:
2020. március 2. hétfő

Mindhárom fordulót legkésőbb 2020. március 13-ig lehet kitölteni.
3.3.
Online megyei elődöntők
Az online megyei elődöntőkön Magyarország megyéinek és a határon túli országok
meghatározott területeinek 9-9 legjobb csapata méri össze tudását. Az elődöntő mind
Magyarországon, mind a határon túli országokban 2020. március 27-én (pénteken), magyar
idő szerint 14.00 órától 15.00 óráig tölthető ki a verseny Honlapján keresztül. Az online
fordulókhoz hasonló módon 60 perces időablak áll rendelkezésre a feladatok megoldására.
Az online verseny technikai lebonyolításáról külön értesítjük a megyei online fordulón részt vevő
csapatokat.
 Magyarországon a 19 megyéből, illetve Budapesten Budáról és Pestről 9-9 csapat jut be az
online megyei elődöntőbe.
 A határon túli elődöntőkbe 8 területről jutnak be csapatok: Szlovákiából 2, Ukrajnából 1,
Romániából 3, Szerbiából 1, Horvátországból-Szlovéniából-Ausztriából együttesen 1.
3.4.
Regionális középdöntők
A regionális középdöntőkön Magyarország és a határon túli országok megyei elődöntőin
szereplő nyertes csapatok, illetve a kompenzációs listáról bekerülő csapatok vehetnek részt,
régiónként összesen 9 csapat. A középdöntők 2020 őszén kerülnek megrendezésre; a
versenyek pontos idejéről és helyszínéről a középdöntőkbe került csapatok írásbeli
tájékoztatást kapnak.



Határon túli országokban a regionális döntőbe Szlovákia 2, Ukrajna 1, Románia 3, Szerbia 1,
Horvátország-Szlovénia-Ausztria együttesen 1 csapatot juttathat be, a kompenzációs listáról
további 1 csapat juthat be.
Magyarországon a regionális döntőkbe a megyei döntők nyertesei, valamint régiónként a 2
legjobb csapat juthat be.

3.5.
Kárpát-medencei döntő
A döntőn a 3 magyarországi régió (kelet, közép és nyugat) és a határon túli országok 3
legeredményesebb csapata, összesen 12 csapat méri össze tudását.
A döntő 2020 őszén kerül megrendezésre Budapesten; a verseny pontos idejéről és helyszínéről
a döntőbe került csapatok írásbeli tájékoztatást kapnak. A döntő neves zsűri előtt zajlik, a
nyertesek értékes jutalomban részesülnek.
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4. Versenyszabályok
4.1.
Továbbjutás
A csapatok a 3 online fordulón elért pontok és a kitöltési idők összesítése alapján kerülnek be a
megyei elődöntőkbe. A megyei elődöntőkből megyénként/területenként 1 nyertes csapat jut
tovább a regionális középdöntőkbe. Amennyiben több azonos pontot elérő csapat van, akkor
a kitöltési idők alapján alakul ki a sorrend, a rövidebb összesített időt felhasználó csapat kerül
előre. A középdöntőkbe a megyei nyerteseken túl kompenzációs listáról is bekerülnek
csapatok. A magyarországi régiók 2-2 legtöbb pontot elért csapata, illetve a határon túli régió
1 csapata is bejut. A középdöntőkben régiónként így 9 csapat küzd tovább a döntőbe
jutásért. A döntőbe régiónként a 3 legeredményesebb csapat jut tovább, így a 3 magyarországi régióból és a határon túli országok közül összesen 12 csapat versenyez a Kárpátmedencei döntőben.
4.2.
Értékelés
 A verseny kérdéseit gyakorló, szakértő pedagógusok állítják össze az életkori tudásszint
figyelembevételével. A fordulók lezárta után a Honlapon elérhetővé válnak a helyes
válaszok. A fordulók hivatalos eredménylistája az eredmények értékelése és ellenőrzése
után legkésőbb a fordulókat követő 7. napon lesz elérhető a Honlapon.
 Amennyiben a feladatok megoldása során irreális eredmények születnek és fennáll a
tisztességtelen versenyzés gyanúja, a Szervező az érintett csapatot kizárhatja a versenyből.
 Amennyiben a nyertes csapatot illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának
kérdésében, illetve a nyertes csapat meghatározásában a Szervező döntése végleges és
nem vitatható.
4.3.
Észrevételek
Bármilyen észrevétel van a kérdésekkel, megoldásokkal, toplistával kapcsolatban, a toplista
megjelenését követő 48 órán belül jelezhetik a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen.
4.4.
Díjazás, nyeremények
 A Kárpát-medencei döntőben nyújtott teljesítmény és eredmény alapján kerülnek ki a
ZöldOkos Kupa nyertes csapatai. A nyertes csapatokat nevükkel, felkészítő tanáruk és
iskolájuk feltüntetésével a Szervező a verseny lezárását követő 5 napon belül megjeleníti a
Honlapon.
 A nyertes csapatok tárgyi nyereményben részesülnek, amelyeket a döntő helyszínén
kapnak meg. A tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók.
 Amennyiben a nyertes csapat valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem valós
általános iskolát jelöl meg, stb.), úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát.
 A nyertes versenyzők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a
nyeremény igénybevételére legkésőbb a versenyt követő 6 hónapon belül sor kerüljön. Ha
ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes csapat nem tesz eleget, és így a
nyeremény felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem
állapítható meg. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen határidőn
belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak
elmulasztása a nyertes csapatra nézve jogvesztő.
 Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a szabályzatban foglalt feltételeknek.
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5. OkosPontok gyűjtése
A 3 online forduló kitöltéséért a PontVelem Okos Programba regisztrált magyarországi diákoknak a
helyes válaszokért OkosPont jóváírás jár, amennyiben a diákok ugyanazzal az e-mail címmel
regisztrálnak a versenyre, amellyel a www.pontvelem.hu oldalon regisztráltak a programba.
Egy forduló helyes kitöltéséért egy felhasználó maximum 100 OkosPontot kaphat a
PontSzámlájára. Egy diák akárhány csapattal is regisztrált, csak egyszer kaphat pontot egy forduló
kitöltéséért.
6. Egyéb rendelkezések
A versennyel kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
Az 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 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 kizárja felelősségét minden, a Honlap szerverét ért 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 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.
Jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a versenyből
való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A szabályzat
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 versenyzőt és csapatát azonnali hatállyal kizárja a
versenyből. A Szervező döntése a versenyből való kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
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A versenyben nem saját e-mail címmel való részvétel a Szervező által ellenjavallt. Amennyiben
mégis nem saját 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, illetve kiegészítésére.
A módosításokról a versenyzők a Honlapon értesülhetnek.
Budakeszi, 2020. március 20.
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