
Egis-KutÉj Középiskolai Kémiaverseny 2022
HIVATALOS VERSENYSZABÁLYZAT

1. A Verseny szervezője

Az “Egis-KutÉj Középiskolai Kémiaverseny 2022” – 2022.05.23-2022.09.30. – (a

továbbiakban: “Verseny”) szervezője a Regionális Információs és Fejlesztő

Tudásközpont Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V/1.; cégjegyzékszám:

0109964686; adószám: 23417562-2-41), a továbbiakban: “Szervező”. A versenyhez

kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”),

azaz a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Kft. (székhely: 1021

Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V/1.; cégjegyzékszám: 0109964686; adószám:

23417562-2-41) végzi, az adatokat adatfeldolgozónak nem továbbítja.

A Versenyben való részvétel a jelen Versenyszabályzat automatikus elfogadását

jelenti, amely írásbeli formának minősül.

A verseny az Egis Gyógyszergyár Zrt. támogatásával valósul meg.

2. Kik vehetnek részt a Versenyben?

2.1. A Versenyben részt vehet a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem

eső, középiskolai tanulmányokat folytató 9-12. évfolyamon tanuló természetes

személy (a továbbiakban: “Versenyző”) versenyezhet, aki a verseny időtartama alatt a

4.1. pontban leírtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot: továbbiakban:

versenyző vagy résztvevő.

2.2. A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező, illetve a verseny szervezésében

vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.

pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Szervező a jelen Versenyszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a verseny

teljes időtartama alatt, a saját linkjén folyamatosan elérhetővé teszi.



2.4. A versenyen résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek

rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges

következményekért felelősséget nem vállal.

3. A Verseny időtartama:

3.1. A verseny első fordulója 2022. május 20. 11:00 órától 2022. június 15. 24:00 óráig

tart. Első forduló eredményhirdetése előreláthatólag: 2022. szeptember 10.

A verseny második fordulója, egyben döntője 2022. szeptember 30-án kerül

megrendezésre az Egis Gyógyszergyárban.

3.2. A Versenyző felelőssége, hogy a megadott e-mail címre érkező üzeneteket kellő

időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Versenyző

mulasztásából adódó következményekért.

4. A Verseny menete

1. A versenyre jelentkezhet bármely magyarországi középiskola diákjainak

háromfős csapata. A csapattagoknak egy iskolába kell járniuk (de nem

feltétlenül egy osztályba).

2. Egy iskolából több csapat is indulhat.

3. A csapatoknak a nevezéséhez egy űrlapot kell kitöltenie! A részvételhez az

űrlapon kért minden kötelező kérdésre választ kell adni. A jelentkezés teljessé

válásához feltétel:

a. az első forduló feladatainak kitöltése és

b. az űrlaphoz való csatolása a szülői felelősségvállalási nyilatkozattal

együtt.

4. A nevezések módosítására az első forduló nevezési határidejének végéig (2022.

június 15.) van lehetőség. Ezután további módosítás nem lehetséges!

Amennyiben módosítani szeretne a csapatok résztvevői, összetételén, kérjük,

hogy írásban jelezze azt a szervezőknek a verseny@kutatokejszakaja.com

címen!

5. A részvétel ingyenes.

6. A verseny alapvetően az általános és középiskolai kémiai tananyagra, az

általános műveltségre épít.

7. A verseny két fordulóból áll. Az első forduló feladatainak kitöltését minden

csapat saját iskolájában végzi. A kitöltésre 2022. június 15., 23:59-ig van

https://goo.gl/forms/OO2TbZG11HTwRvwR2
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lehetőség. A feladatsor online elérhető mindenkinek a Kutatók Éjszakája

honlapján.

8. A feladatlapokat központilag javítjuk. A döntő fordulóba bejutott csapatokat a

megadott elérhetőségen értesítjük. Azokat a csapatokat is értesítjük, akik nem

jutnak be  döntő fordulóba.

9. A legjobb 10-12 csapat jut be a második, döntő fordulóba. A második fordulóra

a 2022-es Kutatók Éjszakája pénteki napján (2022. szeptember 30.) kerül sor az

Egis Gyógyszergyárban. A végső eredmény még aznap kiderül, egy díjátadó

keretében. Az első három helyezés az elismerő oklevélen kívül különböző

értékes nyereményben is részesül, melyet az Egis Gyógyszergyár Zrt. biztosít.

10. A verseny során az Egis Gyógyszergyár Zrt. által biztosított segédeszközökön

kívül más segédeszköz  használata nem engedélyezett.

11. Amennyiben a csapatok végső sorrendje döntetlen lenne, villámkérdésekkel

döntjük el a helyezéseket.

12. Egy csapat egy feladatsor kitöltésére jogosult.

13. A kitöltött és feltöltött szülői nyilatkozat feltétele a versenyben való

részvételnek.

14. A szülői nyilatkozatban említett pontok megszegése azonnali kizárást von

maga után!

5. A Nyeremény

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező

rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény

igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem

eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem

érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely

annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely

okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak

személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával

veheti át nyereményét.

A nyertes csapatok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:



Szervező a nyertes Versenyzőket a nyereményről a második forduló napján értesíti.

(továbbiakban: Eredményhirdetés). Amennyiben egy a nyertes csapat egyike az

Eredményhirdetésen nem tud részt venni, akkor nekik elektronikus úton e-mailben

értesíti a szervező amelyben felszólítja a Nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a

Szervezővel a verseny@kutatokejszakaja.com e-mail címen, a nyertesek kiválasztását

követően – 2022. szeptember 30.-án 19:00 órától számított 48 órán belül, majd a

Nyertesek visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes

Versenyzők a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül

köteles a verseny@kutatokejszakaja.com email címre üzenetet küldve visszajelezni

Szervező részére.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Csapatok egyike „nem elérhető” vagy

bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására

kerül sor a Szervező által.

Ha a nyertes versenyző bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a

megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy

bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett

időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési

igénnyel sem élhet.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely

Versenyzővel kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Versenyzőtől,

illetve felfüggessze vagy kizárja a Versenyzőt és csapatát a versenyből.

Ha a versennyel kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a

verseny@kutatokejszakaja.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

A verseny lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Versenyszabályzat

szerint történik. Amennyiben a Versenyszabályzat valamely kérdést nem szabályoz,

úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Versenyző jelen Versenyszabályzatot vagy annak bármely

rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a

versenyben nem jogosult részt venni, illetve a versenyből automatikusan kizárásra

kerül.


