
 

 

Részvételi szabályzat 2020. 
 

A részvételi szabályzat tartalmazza a Net-Kopó/Net-Kopó Mini Online informatikai verseny kiírását, 
megszervezését, a részvétel feltételeit, a nyertesek személyének megállapítását és közlését, valamint a 

versennyel kapcsolatos valamennyi adatkezelési és adatvédelmi kérdést a jelen szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) szabályoz, az alábbi feltételek szerint:  
 

I. A versenyben részt vevő személyek  
A Net-Kopó/Net-Kopó Mini Online informatikai verseny célja az informatika népszerűsítése, játékos 
feladatokon keresztül az informatikai ismeretek elmélyítése, az informatikai tájékozottság szélesítése. A 

versenyen részt vehet bármely általános vagy középiskolás tanuló, akinek beérkezik a regisztrációja és a 
regisztrációs díja, kiskorú versenyző esetén regisztrációja, regisztrációs díja és a szülő/gondviselő által 
kitöltött „Hozzájáruló nyilatkozat” című űrlap. A Net-Kopó versenyen egyénileg indulhatnak 7-12. 

osztályos tanulók, a Net-Kopó Mini versenyen egyénileg és csapatban is indulhatnak 3-6. osztályos 
tanulók. A csapatok maximum 3 főből állhatnak. 
 

II. A Net-Kopó és a Net-Kopó Mini Online informatikai verseny témája 

A verseny témája az informatika története, hardverek, szoftverek köre, amelyet az egyes fordulókban 

altémákra bontunk. Jelen verseny főtémája: Kipuktól az IC-kig. 
 

III. A Net-Kopó és a Net-Kopó Mini Online informatikai verseny menete  

1. A Net-Kopó és a Net-Kopó Mini Online informatikai verseny csak online módon érhető el.  
2. A versenyre regisztrálni kell. Ha kiskorú versenyzőről van szó, akkor be kell küldenie online a szülői 
Hozzájáruló nyilatkozatot. A folyamat a regisztrációs díj befizetésével ér véget. 

• Az I. forduló 2020. október 15-től érhető el.  
• A II. forduló 2020. november 15-től érhető el 
• A III. forduló 2020. december 15-től érhető el.  

A fordulók beküldési határideje: 2021. január 15. 

Eredményhirdetés: 2021. január 21-én a Magyar informatika születésnapján 

3. A verseny regisztrációs díja: 1.016,- Ft/fő.  
4. A fordulók szobákból állnak, amelyeket egy megfejtendő kód nyit ki. A kódot az informatikai 

kérdésekre adott helyes válaszok bizonyos részeiből lehet összerakni. A versenybe 2021. január 15-ig 

bármikor be lehet kapcsolódni! A fordulók során a versenyzők segítséget kérhetnek, ez -5 pont levonással 
jár alkalmanként. 
 

IV. Díjazás  
A versenyzők pontszáma nehézségi fokkal súlyozott összpontszám alapján kerül kiszámolásra a verseny 
lezárása után. Fődíj: 8,5" digitális írótábla (rajzok, jegyzetek, emlékeztetők elkészítéséhez). A II-III. 



helyezett díja informatikai és iskolai eszközökből álló tárgynyeremény csomag. A verseny első 10 
helyezettje oklevelet, a további versenyzők emléklapot kapnak. A nyeremény másra át nem ruházható, 
pénzösszegre be nem váltható.  
A Szervező saját belátása szerint különdíjat állapíthat meg. A nyeremények a regisztrációban megadott 
postacímre kerülnek kipostázásra az elbírálást követő 30 napon belül. Amennyiben nem valós személyek 
kerülnek megállapításra, akkor a versenyző törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben 
pótnyertes(ek) kerül(nek) megállapításra a szabályzat egyéb pontjainak megfelelően. Ha egy 

versenytípusban nincs legalább 10 jelentkező, akkor a Szervező a versenyeket a díjazáshoz összevonja. 
 

V. Pályázati feltételek 

A Net-Kopó és a Net-Kopó Mini Online informatikai versenyre történő jelentkezéssel valamennyi 
versenyző hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén névvel is megjeleníthető a Szervező 
honlapján és Facebook oldalán.  
 

VI. Felelősség kizárás  
A versenyben felmerülő, vagy adatfeltüntetésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatközlés 
stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Versenyzők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó 
valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a versenyre történő jelentkezés 
során, vagy azt követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni.  
 

VII. Pótnyertesek megállapítása  
A pótnyertes versenyzőt akként kell megállapítani, hogy a valamely okból kizárt vagy kiesett versenyzőt 

a IV. pont szerinti rendezett listából ki kell húzni, majd a díjazott versenyzőket az ekként módosított 
sorrend alapján kell a IV. pont szerint megállapítani.  
 

VIII. Adatkezelési szabályok  
A verseny elsődleges célja a díjazott versenyzők nyereményben részesítése. A verseny során a Szervező 
által gyűjtött személyes adatok kezelésének célja a nyertes versenyző megállapítása, a nyertesség 
tényének, valamint a nyertes versenyző a nyertesség tényével együttesen történő közzététele esetlegesen 
névvel, akár a Szervező honlapján, akár Facebook oldalán, a nyertes versenyző településnevével együtt. 
A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező minden esetben 
úgy tekinti, hogy a verseny résztvevői a szabályzatot a versenyzés megkezdése előtt elolvasták. A 
résztvevők az I. forduló megkezdésével elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulásukat adják a 
Szabályzatban meghatározott, a versenyzők által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett, a 
fentiekben kifejtett célokból történő adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés 
jogalapja az érintettek hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: a versenyző vezetékneve, 
keresztneve, születési dátuma, osztálya, postacíme, szülőjének, gondviselőjének (nagy korú 
versenyzőnek) email címe, telefonszáma. Az adatkezelés céljai A Net-Kopó és a Net-Kopó Mini Online 

informatikai verseny lebonyolítása (nyertesek megállapítása, értesítése, reklamációk kezelése, 
nyeremények átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala), valamint az e fejezetben 
megállapított promóciós tevékenység. Adatfeldolgozó neve: Orbánné Kalmár Judit Krisztina E.V. A 

Szervező a Versenyzők által megadott személyes adatokat az e pontban megnevezett vállalkozáson és 
személyen kívüli harmadik személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé. Az adatkezelés 
időtartama a verseny kezdete (2020. szeptember 30.) és az utolsónak átadott nyeremény közötti időszakra 
vonatkozik. Az érintettek jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az érintettek a 
routerlearning@orbiinfo.hu email címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat is 

tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják az 
adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Ebben az esetben személyes adatait a Szervező azonnali hatállyal 
törli. Amennyiben azonban a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásra a díjazottak 
megállapítását vagy/és a nyeremény átadását/felhasználását megelőzően kerül sor, az érintett versenyző 

helyett a Szabályzat rendelkezései szerint pótnyertes(eke)t kell megállapítani.  
 

Sopron, 2020. szeptember 30. 


