A Varázstorony vetélkedő 2019-2020 országos döntőjének versenyszabályzata
Jelen szabályzat kiegészül a döntő közeledtével az (i) informatikai rendszer használatára vonatkozó-,
és az (ii) díjak átvételére vonatkozó szabályzatokkal.

A döntő lebonyolítására vonatkozóan a jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók:

1. Részvételi szabályok
A döntőn magyarországi vagy határon túli oktatási intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező
hetedikes diákok vehetnek részt a kiválasztási szabályok (lásd 2. bekezdés) feltételei szerint.
Az aktív tanulói jogviszony igazolására, a versenyzőknek a diákigazolványt (elő- és hátoldalt), vagy
az E-krétából letöltött bizonyítványt kell eljuttatniuk a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül
a varazstoronyvetelkedo@gmail.com címre, jól látható, digitálisan nem módosított fényképen vagy
szkennelve. Az a versenyző, aki határidőn belül nem küldi el jogviszonya igazolását, automatikusan
kizárásra kerül a döntőbe jutottak közül.

2. Kiválasztási szabályok
A döntőre való kiválasztás szabályait minden évben a Versenybizottság fekteti le a selejtezőkön
résztvevő diákok számának és eredményeinek függvényében. A kiválasztási szabályok elsődleges
céljai, hogy biztosítsák a lehető legnagyobb számú intézmény számára a részvétel lehetőséget, illetve
a verseny tisztaságát. A 2019-2020 évi vetélkedőn a kiválasztási szabályok a következőek:
a) A bizottság az online fordulókon és az iskolai fordulón szerzett pontszámok súlyozatlan
összege alapján állítja fel a rangsort a versenyzők között.
b) Az egyazon intézményből érkező diákok közül legfeljebb két (2) tanuló juthat a döntőbe (ha
erre rangsorbeli helye alapján is jogosult). A döntősök kiválasztása addig folytatódik, amíg a
40 hely be nem telik.
c) Az online fordulók során tapasztalt, esetleges visszaélésekre utaló esetekben (pl. vélhetően
azonos versenyző több címről regisztrálva; a jelentkezéskor megadott intézménnyel nem
tanulói jogviszonyban álló versenyző; a versenyző lecserélése a verseny során, stb.) a
versenybizottság saját hatáskörben dönthet a versenyző döntőből való kizárásáról. A kérdéses
versenyzők személyazonosságának és jogviszonyának dokumentumokkal (lásd 1. bekezdés:
javasolt dokumentumok) történő igazolására a kapcsolattartó tanároknak vagy a
versenyzőknek 7 naptári nap áll rendelkezésére, ezután a kizárás véglegesítődik. A határidő
lejárta után a versenybizottság kizárásról szóló döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni.

Megjegyzés: A téves vagy a nem aktivált regisztrációkra (azaz olyanokra amelyekről megoldás
beküldés nem történt) a 2.c) bekezdés nem vonatkozik! Ezek nem kerülnek kizárásra.

3. A döntő lebonyolítása, előírásai és feltételei

A döntő 2020. április 24-én kerül megrendezésre, délelőtt 10:00 órai kezdéssel. A Versenybizottság
fenntartja magának az időpont változtatásának jogát, ha azt külső körülmények szükségessé tennék.
Változás esetén a Versenybizottság azonnal értesítést küld e-mailen az érintett versenyzőknek.
 A döntő online csatornákon, egyéni megmérettetés formájában kerül lebonyolításra. A döntőn
a megadott informatikai felületen kívül más segédeszköz nem használható. A versenyző más
személy segítséget nem veheti igénybe.
 A versenyzők vállalják, hogy a döntő idejére biztosítani tudnak egy zárt helyiséget, amelyben
a versenyzőn kívül más személy ez időben nem tartózkodik.
 Vállalják továbbá, hogy -erre vonatkozó felkérés eseten-, megfelelő informatikai eszköz (pld.
mobiltelefon, laptop, számítógép stb. kamerája) segítségével biztosítják a folyamatos, élő
hang-, és videokapcsolatot a versenyeztetőkkel (pld. Facebook videohívás révén). A
versenyzők tudomásul veszik, hogy a videokapcsolat megszakadása vagy megszűnése maga
után vonhatja kizárásukat a versenyből. A kapcsolat ellenőrzésére, kipróbálására a
versenyeztetők lehetőséget biztosítanak a döntőt megelőző napokban.
 A versenyzők a részükre kiküldött felhasználónévvel és jelszóval tudnak belépni a feladatmegoldó felületre, egyszerre csak egy gépről. A rendszer rögzíti a versenyző IP- címét.
 A tesztet egyszer van lehetőség megoldani és beküldeni, és csak a megadott időkorláton belül.

4. A döntő időrendje és szakaszai
A döntőt megelőzően a versenyzőknek egy-egy 50 x 70 cm méretű, fekvő tájolású tablót (plakátot,
posztert) kell készíteniük, mely a tanuló benevezési tárgya lesz a döntőre, s az arra kapott pontszám
a többi pontszámához hozzáadódik. A tabló témája: Mars, a vörös bolygó. Ez lehet 3 kiterjedésű is,
melynek 3. mérete (mélysége) ne legyen több 15 cm-nél. (A tabló elkészítéséhez felhasználható a
papírboltokban kapható 48 x 67,5 cm méretű kartonpapír is.)
Az elkészített tablót a versenyzőknek fénykép, videó vagy egyéb tetszőlegesen választható digitális
módszer segítségével kell bemutatniuk a pontozóbizottságnak. A videót vagy álló képsort arra az
esetre javasoljuk, ha a tabló fényeffektusokat, hanghatásokat vagy mozgó elemeket tartalmazna. A
döntő előtt a versenybizottság kiértesíti a versenyzőket a képek és videók pontos feltöltési módjáról,
valamint annak a tárhelynek az elérhetőségéről, amelyre a digitális anyagokat kell feltölteni.
A döntő napján a versenyzőknek két – egyenként 60 perces – szakaszt kell teljesíteniük, melyeket
fél órás szünet választ el egymástól.
a) Az első szakaszban egy feladatsort kell megoldani, mely 18 kérdést tartalmaz Csillagászati
Múzeum, Planetárium és Varázsterem kategóriákban (kategóriánként hat-hat kérdést). A
kérdések feleletválasztós jellegűek, a válaszlehetőségekből 1 helyes. A helyes válasz
megjelöléséért jár pont, helytelen válasz megjelölése nem ér pontot, de pontlevonást sem.
b) A második szakaszban a versenyzők kísérleti-mérő feladatot kapnak, melyet egy animáció
segítségével kell elvégezniük. A megoldási felületen egy újabb feladatlap nevezi meg a
végrehajtandó feladatokat és a megválaszolásra váró kérdéseket. A kérdések ebben az esetben
is feleletválasztós jellegűek, de a helyes válaszokhoz ezúttal a kijelölt kísérletek elvégzése
révén lehet eljutni.

A felkészüléshez továbbra is segítséget ad a Varázstorony honlapján található szöveges, képes és
ajánlott linkeket tartalmazó információ és az online feladatsor (www.varazstorony.hu, ill.
www.varazstorony.hu/vetelkedo).
Díjazás
A legeredményesebb tanulók – a korábbi évekhez hasonlóan – értékes díjakat kapnak. Ezek többsége
a 2019-2020-as évi versenyen várhatóan e-mailen elküldhető online beváltható vásárlási utalvány lesz
különböző távcső-, könyv-, taneszköz-, és játékbolt kínálatából.
A nyertesek számára névre szóló okleveleket állítunk ki, melyeket pdf formátumban tölthetnek majd
le honlapunkról.
Kizárás
A versenyhez kapcsolódó – a kiírásban, a jelen versenyszabályzatban, illetve a feladatokhoz
kapcsolódó leírásokban (a továbbiakban: versenydokumentumok) található – előírások megtartását a
Versenybizottság ellenőrzi. Amennyiben egy versenyző, illetve a versenyző érdekében a felkészítő
pedagógus olyan, a versenydokumentumokban meghatározott előírásokkal, feltételekkel össze nem
egyeztethető tevékenységet végez, amelynek következtében valamely tanuló jogosulatlan előnyhöz
jut, és a jogosulatlan előny mértéke nem állapítható meg vagy a verseny tisztasága nem állítható
helyre, úgy a Versenybizottság az érintett versenyzőt a versenyből kizárhatja.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:


2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).

Érintett: Az a természetes személy, aki a regisztráció során megadott adataival a Versenyen részt vesz és a
Verseny feltételeit elfogadja (ideértve a jelen adatkezelési tájékoztatás tekintetében a versenyen részt vevő
tanulókon kívül a versenyre az osztályt benevező tanárokat).
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Varázstorony Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ
Eszterházy Károly Egyetem Eger (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 3300 Eger Eszterházy tér 1.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Herenik Gábor, email: varazstorony@varazstorony.hu
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az
adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő
technikai és szervezési intézkedést.
Adatkezelő a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tesz eleget.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A Versenyre osztály(oka)t benevező pedagógus részéről: név, e-mail-cím, munkáltató köznevelési intézmény
neve.

A Versenyben részt vevő tanuló részéről: név, e-mail-cím, köznevelési intézmény, évfolyam, Felvétel.
A Verseny döntőjére bejutó tanulókról: természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely
és idő, lakcím), e-mail cím, köznevelési intézmény, évfolyam, Felvétel.
A Verseny harmadik fordulójára bejutó tanulók felkészítő pedagógusairól: természetes személyazonosító
adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), Felvétel
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a Verseny
résztvevőivel való kapcsolattartás (név, e-mail cím), továbbá a jogosultság ellenőrzése (tanuló 6 jegyű OM
azonosítója), illetve a versenyeredmények kihirdetése (név, iskola) céljából kezeli. A Verseny döntőjébe jutó
tanulók születési adatait (születési év, anyja neve, születési hónap, születési nap) az Adatkezelő a Versenyben
való részvételi feltétel megfelelésének ellenőrzése céljából kezeli.
A Felvételeket az Adatkezelő a Verseny népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve –
versenyfeladatként beküldendő Felvétel esetén – a versenyfeladatok értékelése céljából kezeli. Adatkezelő a
Verseny népszerűsítése érdekében a Felvételeket a Varázstorony www.varazstorony.hu oldalán és Facebook
oldalán, továbbá az Eszterházy Károly Egyetem központi honlapján hozhatja nyilvánosságra.
Az adatkezelés jogalapja:

az osztály tagjaként részt vevő tanuló részéről a tanuló, vagy a tanuló feletti szülői felügyeletet
gyakorló szülője vagy gondviselője hozzájárulása,
 a Versenyre osztály(oka)t benevező tanár esetén az érintett tanár hozzájárulása
Adatbiztonsági intézkedések, nyilvánosságra hozatal: a Varázstorony, mint Adatkezelő köteles biztosítani,
hogy az adatokat – a Verseny nyerteseinek nevét kivéve – rajta és a Verseny lebonyolításában részt vevőkön
kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az érintett
hozzájárul. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes
adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
A Verseny nyerteseinek nevét a Versenybizottság a Verseny honlapján és Facebook oldalán teheti közzé.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama – a Felvételek kivételével – az adatkezelés céljának
megfelelő időtartammal egyezik meg. A Versenyre nevezés során (regisztráció) megadott adatok kezelésének
időtartama 2019. november 1. − 2021. április 30.
A Versenyen részt vevő tanulókról, pedagógusokról készült Felvételeket, valamint a Verseny nyerteseinek
nevét az Adatkezelő az erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat
visszavonására irányuló kérelmet a varazstorony@varazstorony.hu elektronikus elérhetőségre eljuttatott
levélben kérheti az adatkezeléssel érintett. Bármely érintett kérelme alapján tett intézkedésekről Adatkezelő
annak beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

