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2021. évi Nem térkép e táj vetélkedő 

VERSENYSZABÁLYZAT 
 

 

A Nem térkép e táj vetélkedő a 2021. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét keretében, 

a fenntartható közösségek kiemelt téma feldolgozására kerül meghirdetésre középiskolások 

részére. 

 

A vetélkedőn olyan határon belüli és határon túli (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvát-

ország, Szlovénia, Ausztria), magyar ajkú, középiskolás (9-12. osztályos) diákok indulhatnak 3-5 fős 

csapatokban, akiknek iskolájuk regisztrál a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio. 

A vetélkedőn egy Magyarországon és egy Kárpát-medencei országban tanuló diákcsapat 

együttesen tud csak indulni. 

 

A projektmunkán alapuló vetélkedő online és helyszíni fordulóból áll, a 10 legeredményesebb 

csapatpár 2021 szeptemberében, Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban megrendezésre kerülő 

döntőn, egy 2-3 napos eseménysorozat keretében méri össze tudását. A projektmunkák témáinak 

szorosan kapcsolódniuk kell a 2021. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét fenntartható 

közösségek témájához, valamint a helyszíni döntő feladatai is erre épülnek majd. 

 

A vetélkedőben részt vevő csapattagok nevezésükkel automatikusan tudomásul veszik és el-

fogadják a vetélkedő hivatalos verseny- és adatvédelmi szabályzatát. 

 

 

1. A vetélkedő szervezője, fő támogatói 

A vetélkedőt a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) szervezi és bonyolítja le 

(továbbiakban: Szervező). A vetélkedő hivatalos honlapja: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ (továbbiakban: Honlap). 

 

A vetélkedő az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda és a Kék Bolygó Klímavédelmi 

Alapítvány, mint fő támogató megbízásából, a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében, a Rákóczi 

Szövetséggel együttműködésben kerül meghirdetésre a 2020/2021. tanévi Kárpát-medencei 

Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan. A vetélkedő magyar nyelven folyik. 

 

 

2. Résztvevők 

A Nem térkép e táj vetélkedőn határon belüli és határon túli (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, 

Horvátország, Szlovénia, Ausztria), magyar ajkú, középiskolás (9-12. osztályos) diákok indulhatnak, 

3-5 fős csapatpárokban Az egyes csapatoknak regisztrálniuk kell egy felkészítő tanárt is, aki a 

vetélkedőn való felkészülést-részvételt segíti. 

 

A vetélkedőn egy Magyarországon és egy Kárpát-medencei országban tanuló diákcsapat csak 

együttesen tud indulni. A csapatok legegyszerűbben testvériskola-kapcsolat révén kapcsolód-

hatnak össze, de bármilyen más lehetőség is szabadon választható. A csapatok egymásra 

találásában, igény esetén, a Rákóczi Szövetség is segítséget nyújt (info@rakocziszovetseg.hu). 

 

 

 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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A döntőn való személyes részvétel feltétele, hogy a regisztráló diákok valós, a Fenntarthatósági 

Témahétre legkésőbb 2021. május 31-éig regisztrált iskolával, valódi (nevezett) csapattagokkal, 

valamint felkészítő tanárral rendelkezzenek. A Magyarországon élő diákok azonosítása a 

regisztrációkor megadott oktatási azonosító alapján történik (a diákigazolványon található, 7-essel 

kezdődő, 11 jegyű szám), a határon túli diákok azonosítása pedig a saját országukban 

használatos diákigazolványuk azonosító számával. A csapatban a versenysorozat alatt egyszer, 

egy fő cseréje megengedett, a cserét a regisztrációs felületen lehet elvégezni. A döntőn csak az 

aktuálisan nevezett diákok és felkészítő tanáruk vehetnek részt. 

 

 

2.1. Regisztráló csapatkapitány 

 A 3-5 fős csapatot a csapatkapitány regisztrálja, a csapatot ő nevezi el. A Szervező csapat-

névként kizárólag a publikus felületeken és a médiában is közölhető nevet fogad el – a jó ízlés 

határain kívül eső csapatnév használata nem megengedett. A nem elfogadható csapat-

névvel rendelkező 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 szereplő oktatási 

azonosítójukat kell megadniuk. 

 A határon túli országokból regisztráló diákoknak a saját országukban használatos diák-

igazolványuk azonosító számát kell megadniuk. 

 Egy iskolából több csapat is regisztrálhat és a csapattagok is lehetnek a csapatkapitány 

iskolájától eltérő iskola tanulói. A regisztráció és a díjazás szempontjából hivatalosan a csapat-

kapitány 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 3-5 fős csapat többi tagját is, a tagok külön 

regisztrációval nem rendelkeznek. 

 A csapattagoknak a Honlapon keresztül lehetőségük van hírlevél-feliratkozásra, hogy a 

vetélkedővel kapcsolatos eseményekről külön is értesülhessenek. 

 A csapatban a vetélkedő időtartama alatt egyszer, egy fő cseréje megengedett, a cserét 

a regisztrációs felületen lehet elvégezni. A döntőn csak az aktuálisan nevezett diákok és 

felkészítő tanáruk vehetnek részt. 

 

2.3. Regisztrált felkészítő tanár 

A csapatot létrehozó csapatkapitánynak 3-5 fős csapata mellé egy felkészítő tanárt is regisztrálnia 

kell. A Honlapon a felkészítő tanárnak is lehetősége van hírlevél-feliratkozásra, hogy a 

vetélkedővel kapcsolatos eseményekről értesülhessen. 

 

 

3. A vetélkedő időzítése 

A vetélkedő 2021. március 31-től a 2021 szeptemberében megrendezésre kerülő döntő napjáig 

tart, amelynek fordulói a 2021. május 31-e éjfélig beküldendő projektfeladat elkészítéséből és a 

2021 szeptemberében Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Táborban megrendezésre kerülő döntőből 

állnak. 
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3.1. Regisztrációs időszak 

A csapatok regisztrációjára 2021. március 31. és 2021. május 31. között van lehetőség: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj 

 

3.2. A vetélkedő fordulói 

 A vetélkedő során elkészült dokumentumok 2021. május 31-e éjfélig a vetélkedő feltöltő-

felületére bármikor feltölthetők: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj 

A dokumentumok feltöltéséhez internetkapcsolat szükséges. 

 

 A vetélkedő feladatainak leírása (időrendi sorrendben): 
 

FELADAT DOKUMENTÁLÁS HOVÁ KELL KÜLDENI? 

1. Minden csapat a saját iskolája településén 

felméri az épített, a természeti és a 

társadalmi környezet értékeit és az azokat 

fenyegető veszélyeket. 

Maximum 3 oldalas, 

fotókkal illusztrált 

dokumentum, pdf 

formátumban 

A vetélkedő 

feltöltőfelületére: 

https://www.fenntarthat

osagi.temahet.hu/nem-

terkep-e-taj 

2. Minden csapat a felmérési adatokat 

egy összefoglaló prezentációban elküldi 

a testvércsapatának. 

5-10 diából álló 

prezentáció 

A testvércsapatnak 

elektronikusan, 

illetve a beszámoló 

részét fogja képezni. 

3. Minden csapat egy A/4-es méretű 

borítékot vagy dobozt küld a testvér-

csapatának, amelyben a település 

természeti és épített értékeit mutatja be. 

Ez lehet bármi, ennek kitalálását a 

Szervezők a csapat kreativitására bízzák.  

A/4-es méretű boríték 

vagy doboz 

 

A testvércsapatnak 

postai úton. 

4. Minden csapatnak a boríték/doboz 

tartalmát fényképekkel kell dokumentálni. 

5-10 db fotó Nem kell külön 

elküldeni, a beszámoló 

részét fogja képezni. 

5. A testvércsapatok egy vagy több 

közös, online megbeszélésen kicserélik 

egymás tapasztalatait és feltérképezik 

a két település felmérési adatainak 

azonosságait és különbségeit. 

1 db képernyőfotó 

és 5-10 mondatos 

emlékeztető 

Nem kell külön 

elküldeni, a beszámoló 

részét fogja képezni. 

6. A testvércsapatok közösen meg-

fogalmaznak egy olyan cselekvési tervet 

(ez lehet új javaslat, vagy meglévő, 

futó programhoz való csatlakozási 

javaslat), amit az iskolájuk bevonásával 

meg-valósíthatónak tartanak az értékek 

védelmére, a veszélyek kezelésére. 

Maximum 3 oldalas 

dokumentum 

Nem kell külön 

elküldeni, a beszámoló 

részét fogja képezni. 

7. A testvércsapatok közösen összeállítanak 

egy beszámolót, ami tartalmazza a 4., 5., 6. 

pontban előállított dokumentumokat, 

valamint a program megvalósításának 

egyéni és közös lépéseit. 

Maximum 5 oldalas, 

fotókkal illusztrált 

dokumentum, pdf 

formátumban 

A vetélkedő 

feltöltőfelületére: 

https://www.fenntarthat

osagi.temahet.hu/nem-

terkep-e-taj 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
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 A döntő 2021 szeptemberében Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban kerül megrendezésre. 

A döntő neves zsűri előtt zajlik, a nyertesek értékes jutalomban részesülnek. A döntő pontos 

helyszínéről és időpontjáról e-mailen tájékoztatjuk a döntőbe bekerült csapakapitányokat és 

felkészítő tanárukat. 

 

 

4. Versenyszabályok 

 

4.1. A vetélkedő feltöltőfelületére beküldendő dokumentumok: 

 

 A csapat saját iskolájának településén készített felmérés. 

a) A dokumentumra kérjük, mindenképpen írják rá a csapat, a település és az iskola nevét! 

b) Maximum 3 oldalas, fotókkal illusztrált dokumentum, amit pdf formátumban kérjük feltölteni. 

 

 A testvércsapattal közösen készített beszámoló. 

a) A dokumentumra kérjük, mindenképpen írják rá mindkét csapat, mindkét település és 

mindkét iskola nevét! 

b) Maximum 5 oldalas, fotókkal illusztrált dokumentum, amit pdf formátumban kérjük feltölteni. 

c) A dokumentum tartalmi elemei:  

 5-10 db fotó az egymásnak küldött cseredoboz/boríték tartalmáról 

 1 db képernyőfotó és 5-10 mondatos emlékeztető a közös online megbeszélésről 

 maximum 3 oldalas cselekvési terv 

 a program megvalósításának egyes lépései 

 

4.2. A beküldési felület linkje: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj 

 

 A csapatok regisztrációjának időszaka: 2021. március 31-től 2021. május 31-ig 

 A dokumentumok feltöltésének határideje: 2021. május 31. 

 Eredményhirdetés: 2021. június 15. 

 

A beérkező dokumentumok tartalmát és formáját szakmai zsűri értékeli, amelynek alapján a 10 

legszínvonalasabb dokumentumot beküldő csapat bekerül a döntőbe. 

 

4.3. Az értékelés szempontjai: 

 a testvércsapatok a program összes elemét teljesítették 
 a dokumentumok a formai előírásoknak megfelelően lettek feltöltve 
 a dokumentumok a programleírásban leírt összes tartalmat tartalmazzák 
 a dokumentum szövegei érthetőek, a fotók élesek 
 a cseredoboz/boríték ötletes, kreatív elemeket tartalmaz 
 a cselevési terv megvalósítható 

 

4.4. Díjazás, nyeremények 

 A döntőben nyújtott teljesítmény és eredmény alapján kerülnek ki a Nem térkép e táj 

vetélkedő 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 és/vagy élményprogram nyereményben részesülnek, amelyeket 

a döntő helyszínén kapnak meg. A tárgyi és/vagy élményprogram nyeremények készpénzre 

nem válthatók. 

 Amennyiben a nyertes csapat valamely okból nem jogosult a nyereményére, úgy elveszti 

a nyereményre való jogosultságát.  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
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 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 időtartam nem hosszabbítható, 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. 

 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

A vetélkedővel kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 

 

A Nem térkép e táj vetélkedőre regisztrált csapatok, valamint a regisztráció során megadott 

e-mail cím valódisága a versenyzők felelőssége, az ebből fakadó problémákért a Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli. 

 

A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket a Szervező a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen 

fogadja, majd azokra a feladó e-mail címére küld választ. 

 

A pályázó csapatok a pályázati anyag benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatban 

szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Szervező nyilvánosan felhasználja  

a Kárpát-mecencei Fenntarthatósági Témahét oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs 

tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának 

korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.  

 

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 internethálózathoz 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 vetélkedőben nem saját e-mail címmel való részvétel a Szervező által ellenjavallt. Amennyiben 

mégis nem saját e-mail címet vesz igénybe a versenyző, a vetélkedő kezdete előtt kérje a jogosult 

hozzájárulását. A vetélkedővel kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó 

esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét teljes 

mértékben kizárja. 

 

A Nem térkép e táj vetélkedővel kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére. 

A módosításokról a versenyzők a Honlapon értesülhetnek. 

 

Budakeszi, 2021. március 26. 

mailto:fenntarthatosagi@temahet.hu

