„Az EU és ÉN” kvízverseny
szabályzat
Szervezők:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az általa működtetett Veszprém Megyei Europe Direct
Tájékoztató Központ.
Résztvevők:
Veszprém megyei középfokú oktatási intézmények legalább a 16. életévet betöltött diákjai.
A versenyből ki vannak zárva a Szervezők vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ben meghatározott közeli hozzátartozói.
Részvétel módja: egyéni
Verseny időtartama: 2020. november 2 – november 28.
Verseny leírása:
✓
✓
✓
✓

a verseny 8 online állomásból áll, amelyeken összesen 52 pont szerezhető;
az összesítve legtöbb, de minimum 45 pontot elérő három résztvevő kerül díjazásra;
nincsen minimálisan elérendő pontszám az egyes feladatok során;
két típusú kvízből áll a verseny (4-4 mindegyikből):
o a 10 kérdéses kvízek kitöltése google űrlapon történik, bejelentkezés nem szükséges a saját
google fiókba;
o a 3 kérdéses kvízek megválaszolásához egy-egy ~2 perces kisvideó is segítségül szolgál,
a kérdésekre a megoldásokat válasz-e-mailben szükséges megküldeni a
veszprem@europedirect.hu címre;
✓ a regisztráció során megadott e-mailcímre kapja a résztvevő a kvízek és videók elérhetőségeit, és
az esetleges további tudnivalókat az adott kvíz teljesítésével kapcsolatban;
✓ a regisztráció során megadott e-mailcímet kell minden egyes kvízkitöltéskor és válaszküldéskor
használni. Amennyiben a verseny közben változtatja a résztvevő az e-mailcímet, nem tudják a
Szervezők figyelembe venni az arról küldött válaszokat.
✓ az online kvízek a verseny időtartamán belül az alábbi időzítés és témák szerint kerülnek
közzétételre:
• November 2. (hétfő): Az EU története (10 kérdés - 10 pont)
Kitöltési lehetőség: november 2. 8.00 – november 4. 24.00
• November 5. (csütörtök): Az EU napjainkban – az új uniós költségvetés (3 kérdés - 3 pont)
Kitöltési lehetőség: november 5. 8.00 – november 7. 24.00
• November 9. (hétfő): Az uniós intézmények labirintusában (10 kérdés - 10 pont)
Kitöltési lehetőség: november 9. 8.00 – november 11. 24.00
• November 12. (csütörtök): Az EU napjainkban – nyelvi sokszínűség (3 kérdés - 3 pont)
Kitöltési lehetőség: november 12. 8.00 – november 14. 24.00

• November 16. (hétfő): Uniós polgár vagyok – uniós jogaim (10 kérdés - 10 pont)
Kitöltési lehetőség: november 16. 8.00 – november 18. 24.00
• November 19. (csütörtök): Az EU napjainkban – zöld Európa (3 kérdés - 3 pont)
Kitöltési lehetőség: november 19. 8.00 – november 21. 24.00
• November 23. (hétfő): Az EU aktuális napirendje, kihívásai, céljai (10 kérdés - 10 pont)
Kitöltési lehetőség: november 23. 8.00 – november 25. 24.00
• November 26. (csütörtök): Így születik az uniós jogszabály (3 kérdés - 3 pont)
Kitöltési lehetőség: november 26. 8.00 – november 28. 24.00
✓ egy kvíz csak egyszer tölthető ki (amennyiben újbóli kitöltésre kerül sor, annak eredménye nem
kerül figyelembevételre);
✓ a fent megjelölt kitöltési időtartamokon túl a kvízek nem elérhetők;
✓ a helyes válaszokat és a szerzett pontok összesítőjét (a választott álnevek és az elért pontszámok
feltüntetésével) a kitöltést követő hét hétfőjén e-mailben megküldik a Szervezők a jelentkezéskor
megadott e-mail címre tájékoztatásképpen. Így hétről hétre nyomon követhetők az eredmények.
✓ a versenyre való jelentkezés kizárólag az online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.
✓ KÉRJÜK, HOGY A RÉSZTVEVŐ MINDIG ELLENŐRIZZE E-MAIL FIÓKJÁNAK
LEVÉLSZEMÉT (SPAM) MAPPÁJÁT, MIVEL A KÖLÜNBÖZŐ LEVELEZŐ RENDSZEREK
ESETLEG LEVÉLSZEMÉTNEK TEKINTIK A VERSENNYEL KAPCSOLATOS
ÜZENETEKET.
Jelentkezési határidő: 2020. október 30. (péntek) 24.00
Jelentkezés módja: online jelentkezési lap
Eredményhirdetés:
2020. november 30-án (hétfő) e-mailes értesítés útján és az Europe Direct Facebook oldalán való
közzététellel.
Díjazás:
I.
II.
III.

helyezett: 25.000 Ft értékű DECATHLON ajándékutalvány
helyezett: max. 6 főre szóló IQ BÁZIS (szabadulószoba) utalvány
helyezett: egy éves 5PERC ANGOL magazin előfizetés

Díjak átvétele:
A nyertes résztvevő nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
•
•
•
•

az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy a verseny során jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a verseny menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálja;
• jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

A díjak kizárólag személyesen, a Szervezők székhelyén (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) vehetők át.
Meghatalmazott általi átvételre adott a lehetőség.
A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a
Szervezők viselik, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. az átvétel helyszínére történő utazás
költségei stb.) a nyertest terhelik.
Adatkezelés:
A résztvevővel kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, mint Szervező jogi személy minősül adatkezelőnek. A versennyel kapcsolatos
adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat szerint kerül sor. Az
adatkezelő a verseny során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban
meghatározott célokra kezeli:
Az adatkezelés célja: a kvízverseny lebonyolítása, nyeremények kézbesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló,
egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja).
A kezelt személyes adatok köre:
név, lakcím (postacím), telefonszám, születési idő, e-mail-cím, adóazonosító jel.
Az érintett neve az azonosításhoz, a születési idő a részvételi jogosultság megállapításához, a
kapcsolati adatok az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükségesek.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a verseny lezárását követő 45 napon belül törlésre
kerülnek, kivéve a díjak nyerteseinek adatai, amelyeket a Szervezők a hatályos számviteli szabályok
szerint kezelnek.
A résztvevő az online kvízversenyben való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a verseny során
történő adatkezelés célját megértette. A résztvevő személyes adatait a Szervezők további harmadik
személyeknek nem adják tovább, adatfeldolgozót nem alkalmaznak.
A résztvevő a versenyben való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a
Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem
vállalnak.
A heti pontösszesítőben a résztvevő személyes adata (név) védelmében álnevet alkalmaznak a
Szervezők. Az álnév megadása a jelentkezési lapon kötelezően megadandó adat.
A Szervezők általános adatkezelési tájékoztatója ide kattintva olvasható.
Egyéb:
A versennyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető további felvilágosítás:
Csitei Tímea, Europe Direct irodavezető, veszprem@europedirect.hu, +36 88 814 101
Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassák.
Veszprém, 2020.10.08.

