
A legzöldebb iskola Versenykiírás 

A Vámszer Géza Művészeti Népiskola környezeti neveléssel kapcsolatos 

programjának versenye általános iskolások részére 

 

SZABÁLYZAT  

Aversenyen általános iskolák V-VIII. osztályai indulhatnak. A verseny egyetlen 

fordulóból áll, melynek során önálló, kreatív feladatot kell teljesíteniük a 

jelentkezőknek: egy rövid videófilmen bemutatni iskolájukat “zöld szemmel”. 

A Versenyen való részvétel a jelen dokumentumban foglalt szabályzat, valamint 

az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását, és az abban 

foglaltak tudomásul vételét jelenti.  

1. A szervező  

A legzöldebb iskola elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Verseny) szervezője 

és lebonyolítója Vámszer Géza Művészeti Népiskola, a Hargita Megyei Erdei 

iskola program keretén belül (székhely: Csíkszereda, Gál Sándor utca 9., a 

továbbiakban: Szervező. A versenykiírás megtalálható a www.nepiskola.ro 

honlapon. 

2. A versenyben résztvevő személyek  

A legzöldebb iskola versenyben általános iskolák V-VIII. osztályai indulhatnak. 

Az osztályközösség közösen készíti el a videót a pedagógus segítségével.  

A Szervező kizárhatja a Versenyből azt az osztályt, amely nem felel meg a jelen 

szabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket 

megsérti, megszegi.  

Az osztályt a kapcsolattartó pedagógus képviseli. A regisztráció és beküldés e-

mailben történik. A pedagógus beküldi az iskola nevét, a jelentkező osztályt (pl. 

V/A), annak létszámát, a települést és a pontos címet, ahol az oktatási intézmény 

található, mindemellett pedig a kapcsolattartó pedagógus nevét és e-mailes 

elérhetőségét, telefonszámát. Mindezekre a pontos beazonosíthatóság miatt, 

adminisztrációs okokból van szükség.  



A Verseny elsődleges célja, hogy a tanulók a környezeti neveléssel kapcsolatos 

ismereteit bővítése, figyelemfelkeltés a szelektív szemét gyűjtés fontosságára, a 

zöldövezet, a rendezett környezet tisztántartásának fontosságára. 

3. A verseny időpontjai és beosztása  

A verseny 2019. május 1-jén indul. A beküldési határidő: 2019. május 27. 

A Feladat: Rövid, figyelemfelkeltő videó készítése és beküldése az alábbi  

témakörben: környezetnevelés, környezettudatosság 

A beküldési határidő lejárata után a video beküldése nem fogadható el. 

4. A Verseny alapvető szabályai  

A videó maximum 2 perc terjedelmű lehet. A videó technikai megoldása 

szabadon megválasztható.  

A videók készítése során ajánlott saját tartalom készítése. Amennyiben mások 

által készített, védett tartalom kerül felhasználásra, azt a pályamű beadásakor 

kötelező feltüntetni.  

A videók beküldésének módja: a videót a youtube videómegosztó oldalra kell 

feltölteni, nem nyilvános videó formájában. Ezáltal kizárólag a link 

megosztásával válik láthatóvá a videó más felhasználók számára. A videó elérési 

linkjét az nepiskola@gmail.com email-címre kérjük  elküldeni. Az email tárgya 

A Legzöldebb iskola kell legyen. 

A videók értékelése előre meghatározott szempontrendszer szerinti pontozással 

történik.  

5. Értékelés  

Amennyiben a beküldött videó tartalma nem kapcsolódik a verseny témájához, a 

versenyző osztály nem minősíthető. 

A videók értékelése során figyelembe vett főbb szempontok a következők:  

   Alapötlet egyedisége   

   Tanult ismeretek felhasználása   

mailto:nepiskola@gmail.com


   A szemléletformáló üzenet   

   Az üzenet közérthetősége   

   Képi megvalósítás   

 Minden fent felsorolt szempont egyenlő súllyal kerül megítélésre. A beérkezett 

videókat szakmai zsűri értékeli a megadott szempontok alapján.   

6. A nyeremény  

A legmagasabb pontszámot elérő osztály nyereménye egy ingyenesen eltölthető 

tematikus hétvége a homoródfürdői 6-os Villában. 

A nyereményt a 2019/2020-as tanévben lehet felhasználni, előre leegyeztetett 

dátumon. A gyerekek és pedagógusok (osztályonként 2 pedagógus) 

elszállásolását és a szakmai programot a Szervező biztosítja.  

Különdíj: A legkreatívabb osztály nyereménye egy film és vágás workshop 

Hátszegi Zsolt vezetésével a Vámszer Géza Művészeti Népiskolában. 

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.  

7. A nyeremény átvétele  

A Szervező a nyertes osztályt az iskola nevének és címének feltüntetésével, 

valamint a felkészítő pedagógus megnevezésével a Népiskola Honlapján teszi 

közzé. Az eredményhirdetésre május 31-én kerül sor.  

A nyertes osztály pedagógusának az értesítéstől számítva 3 munkanap áll 

rendelkezésére, hogy visszajelzést küldjön a Szervezőnek, és sor kerüljön a 

kapcsolatfelvételre a további szervezés gördülékeny lebonyolítása érdekében. A 

tábor megszervezésében, előkészületeiben a nyertes osztályok pedagógusai a 

szükséges mértékben részt vesznek (pl. időpontok egyeztetése, létszámadat 

megadása, gyerekek felkészítése).  

A Szervező kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a nyertes osztályok 

pedagógusai nem működnek együtt a táborozás létrejöttéhez szükséges feladatok 

elvégzésében.  

Amennyiben valamely nyertes osztály bármilyen okból kifolyólag nem tud élni 

a nyereménnyel, úgy a soron következő osztály nyer jogosultságot a tematikus 



táborban való részvételre.  

8. Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt 

feltételeket vagy magát a Versenyt akár a Verseny időtartama alatt egyoldalúan 

módosítsa, kiegészítse vagy felfüggessze. A Versenyben résztvevő osztályok 

pedagógusainak felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A 

módosításokról a Versenyben résztvevő osztályok és pedagógusaik a Honlapon 

értesülhetnek.  

A Versenyen való részvétel önkéntes és ingyenes. 

A Szervező a Versennyel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal 

kapcsolatban a nepiskola@gmail.com címen vagy a 0266-310884-es 

telefonszámon nyújt felvilágosítást.  

A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívülálló, technikai hibákból eredő 

problémákért, ennek megfelelően kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a 

verseny során, a Honlap vagy szervere, kiszolgálója, vagy az alkalmazott 

böngésző esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó, sem pedig a Verseny során esetlegesen bekövetkezett 

késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező vállalja, hogy a rajta kívülálló, technikai hibákból eredő problémák 

felmerülése esetén is haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a hibát mielőbb megszüntesse.  

A jelen szabályzatban foglaltak bárminemű megsértése a játékból való kizárás 

következményét vonja maga után.  

A Szervező a beérkezett videó anyagokat felhasználhatja a Szervező hivatalos 

honlapjain és más kommunikációs felületein.  
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