Klímatudatossági vetélkedő
- szabályzat 1. A szabályzat hatálya
1.1. A szabályzat előírásai Sülysáp Város Önkormányzata által szervezett online Klímatudatossági
vetélkedő (a továbbiakban vetélkedő) vonatkoznak. A részvétel feltétele jelen szabályzat
elfogadása.
1.2. Sülysáp Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a vetélkedő feltételeit a
résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
1.3. A vetélkedővel kapcsolatos mindenkori részletes információk Sülysáp Város weboldalának
KEHOP-1.2.1.18-2018-00199 kódszámú pályázatához tartozó aloldalán, illetve a
www.sulysap.hu oldalon jelennek meg.

2. A vetélkedő célja
2.1. A vetélkedő a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 kódszámú „Klímatudatos Sülysápért” című
pályázat keretein belül kerül lebonyolításra.
2.2. Az online vetélkedő célja játékos formában erősíteni a helyi lakosok klímatudatos
szemléletmódját, megismertetni a klímatudatos viselkedés aspektusát négy témakörön
keresztül.

3. A vetélkedőben való részvétel feltételei
3.1. A vetélkedőn 16. életévüket betöltött sülysápi lakosok vehetnek részt.
3.2. A vetélkedőn való részvétel önkéntes.
3.3. A vetélkedő elején a „Következő” gombra kattintással a résztvevők elfogadják, és magukra
nézve kötelező erejűnek ismerik el a vetélkedő szabályzatát.
3.4. A vetélkedő a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen kötelezettséggel.
3.5. Sülysáp Város Önkormányzata a vetélkedőn való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat
megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

4. A vetélkedő helye, időpontja
4.1. A vetélkedő fordulói Sülysáp Város weboldalának KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 kódszámú
pályázatához tartozó aloldalán jelennek meg.
4.2. A vetélkedő fordulók megjelenésének időpontjai:
1. forduló: 2020. november 9.
2. forduló: 2020. november 16.
3. forduló: 2020. november 23.
4. forduló: 2020. november 30.
4.3. Az egyes fordulókhoz tartozó feladatok megoldására és visszaküldésére a meghirdetéstől
számított 1 hét áll rendelkezésre.

5. A vetélkedő felépítése
5.1. A vetélkedő két korcsoport szerinti felbontásban valósul meg:
i.
16-24 éves korig
ii.
25 év és felette
5.2. A vetélkedő mindkét korcsoportban négy online fordulóból áll. A négy forduló a klímatudatos
viselkedés négy különböző aspektusát ismerteti játékos formában a résztvevőkkel:
i.
ii.
iii.
iv.

Energiahatékonyság
Vízgazdálkodás
Hulladékkezelés
Közlekedés

5.3. A vetélkedő kitöltése és visszaküldése online történik Sülysáp Város weboldalán keresztül.

6. A vetélkedőn résztvevők jutalmazása
6.1. Nyertes résztvevő:
i.
A vetélkedőn mindkét korcsoportban fordulónként minden 10. választ beküldő kis
értékű ajándékban részesül.
ii.
A vetélkedőn az összes résztvevő közül a két korcsoportban külön-külön egy-egy
nyertes nagy értékű ajándékot sorsolunk ki.
6.2. A nyertesekkel való kapcsolatfelvétel a résztvevő által megadott elérhetőségek egyikén
történik az utolsó forduló lezárását követően.
6.3. A nyertes résztvevő köteles az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül
visszaigazolni, hogy a tájékoztatást megkapta, és köteles a kapcsolatot felvenni Sülysáp Város
Önkormányzatával a nyeremény átvételének egyeztetése céljából.
6.4. Amennyiben a nyertes résztvevő az értesítésre az itt meghatározott határidőn belül nem
jelentkezik, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható.

7. Adatkezelés
7.1. A vetélkedőn való részvétel feltétele, hogy a résztvevő személyek beazonosíthatóak legyenek
az eredmények összesítése és a díjak kiosztása érdekében. Ehhez bizonyos személyes adatok
megadása szükséges.
7.2. Sülysáp Város Önkormányzata a résztvevők adatait kizárólag jelen szabályzatban foglalt
célból a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, az adattulajdonos előzetes
tájékoztatása és engedélye mellett kezeli.

7.3. A megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a résztvevők önkéntes hozzájárulása,
mely feltétele a vetélkedőn való részvételnek. A résztvevőnek a vetélkedőn való részvétel előtt
bele kell egyeznie a vetélkedő szabályzatának elfogadásába.
7.4. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
7.5. A megadott személyes adatokat Sülysáp Város Önkormányzata bizalmasan kezeli, harmadik
fél részére nem továbbítja, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
7.6. A vetélkedőn való részvételhez szükséges adatok:
i.
Név
ii.
Születési dátum
iii.
Lakóhely irányítószáma
iv.
Telefonszám (opcionális)
v.
E-mail cím
7.7. Az adatvédelemért felelős személy elérhetőségei:
Név: Katus Norbert
E-mail cím: katus.norbert@sulysap.hu
7.8. Jelen tájékoztatóban külön nem részletezett kérdésekben a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199
kódszámú pályázatra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót kell iránymutatónak tekinteni, mely
az alábbi weboldalon érhető el: www.sulysap.hu
7.9. A vetélkedő lebonyolítása Google Űrlapok szolgáltatásán keresztül történik. A Google
Adatvédelmi
Tájékoztatója
az
alábbi
linken
keresztül
érhető
el:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

8. Médiamegjelenés
8.1. Sülysáp Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az online vetélkedővel kapcsolatban
kommunikációs tevékenységet folytasson, amely részét képezi a média képviselőinek
tájékoztatása. A vetélkedőn való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a
vetélkedő eredményeit a KEHOP-1.2.1.18-2018-00199 kódszámú pályázat kommunikációja
során anonim módon felhasználja.

9. További információk, kérdések
9.1. A vetélkedővel kapcsolatos információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:
Név: Katus Norbert
Telefonszám: 0629/635-445
E-mail cím: katus.norbert@sulysap.hu

Sülysáp, 2020. november 5.

