III. MCC FIT Kaland Országos Tehetségverseny
Versenyszabályzat
I.sz. módosítása a COVID-19 járvány időszakára
Jelen szabályzatmódosítás a meglévő Versenyszabályzat kiegészítéseként
értelmezendő, a verseny 2. és 3. fordulóját érintő módosításokat foglalja
magában. A Kormány a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította az életés
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) Korm.
rendelet hatályát. E rendelet 4. § (1) bekezdése szerint rendezvény helyszínén a
résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.
Ennek értelmében személyes részvétellel nem tartható FIT Kaland forduló a
veszélyhelyzet alatt, így a verseny 2. és 3. fordulói módosításra kerültek.

A verseny módosult szakaszai
Fentiek értelmében a Regionális forduló és az Országos döntő tervezett, a
Versenyszabályzatban leírt módon nem kerül megtartásra. A verseny további
szakaszában a Szervező egy fordulót szervez meg, egy Országos döntőt online
felületen.
Regionális forduló
A veszélyhelyzet miatti módosítás értelmében az eredetileg tervezett
személyes Regionális fordulók elmaradnak. Az első fordulóban kialakult
rangsor alapján: az első 5 legjobb, helyezést elért csapatok abban
a díjazásban részesülnek, ami a tervezett, személyes Regionális fordulón
megillette volna őket. Ily módon szeretnénk jutalmazni a csapatokat
kiemelkedő teljesítményükért, és egyben kárpótolni őket a személyes
találkozó elmaradásáért.

Országos döntő - online

A kialakult helyzetben a Szervező további egy fordulót rendez meg, online
formában: egy Országos döntőt, a regionális rangsor első helyezettjeinek
részvételével. (Budapest, Szolnok, Miskolc, Kecskemét, Veszprém, Pécs és
Sepsiszentgyörgy 1. helyezett csapatai)

Az online Országos döntő időpontjáról, részletes menetéről és az elvárt
feladatokról a Kapcsolattartó előzetes, írásos tájékoztatást küld a döntős
csapatoknak.
A verseny utolsó megmérettetésére két feladattal kell készülniük a versenyző
csapatoknak:
1. feladat: Egy központilag meghatározott feladatrész (a négy közül csak
egy) továbbfejlesztése,

újragondolása,

az

oktatói

értékelésben

megfogalmazottak alapján. Ennek egy ppt-ben való összefoglalása és
feltöltése a verseny online felületére, a Kapcsolattartói értesítésben
megadott ütemezés szerint.
2. feladat: Az 1. pontban kidolgozott feladatrész online, élő-bejelentkezéses
bemutatása a Kapcsolattartói értesítésben megadott felületen.
Az értékelés során:
A döntőben a végeredmény a következő három elemből épül fel -

-

20 %-os súllyal számítódik az első fordulóban elért pontszám;

-

40 %-os súllyal számítódik a döntő 1. részfeladata, a beküldendő
prezentáció;

-

40 %-os súllyal számítódik az döntő 2. részfeladata, az online kiselőadás.

Minden Országos Döntőben résztvevő csapatot értékes díjakkal jutalmazzuk.
Az Országos Döntőben I. helyezést elért csapat automatikusan felvételt nyer az
MCC FIT Program 2020. szeptemberében induló 5.-es évfolyamába.

Nyeremények, díjazás
A Regionális forduló helyezettjeinek tekintett csapatok (I.-II.-III.-IV.-V.) és az
online

Országos

döntőben

résztvevő

csapatok

(I.-VII.)

tagjai

díjazásban

részesülnek. A díjakat, ajándékokat a Szervező csomagküldő-szolgálattal juttatja el

az érintett csapatoknak. Minden díjazásban részesülő csapatnak egy , a csapat
által megadott postai címre kézbesíti a csapat tagjainak ajándékát.
A kézbesített nyereményekről Adományozási megállapodást töltünk ki a díjazott csapat
tagjainak törvényes képviselőivel, jóváhagyásukkal.

A megállapodásban feltüntetett személyes adatok harmadik fél felé továbbításra nem
kerülnek, azok feltüntetését az Adatvédelmi nyilatkozat nevezéskor való elfogadásával és
az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a díjazott törvényes képviselője
lehetővé teszi.

Jogi vonatkozások
A III. FIT Kaland Országos Tehetségverseny hivatalos honlapján elérhető
Versenyszabályzat

és

Versenyszabályzat

azon

az

I.sz.

pontjai,

módosítás
melyeket

együttesen
a

COVID-19

értelmezendő.
járvány

A

kapcsán

meghozott kormányintézkedések nem érintenek, mert megvalósulásuk időben
megelőzi a járvány időszakát, nem szerepelnek jelen módosításban.
A verseny korábbi - jelen módosítás keltét időben megelőző - szakaszait illetően, és a
verseny

általános

érvényű

információit

érintő

pontok

esetében

továbbra

is

a

Versenyszabályzat vonatkozó pontjai irányadók.

Információ, segítségkérés
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