IdeaFest ötletverseny részvételi szabályzat
GINOP-3.1.3-15-2016-00001 PROJEKT

Részvételi szabályzat
A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., cégjegyzékszám: 0109-920343; adószám: 18087138-2-41) mint a GINOP 3.1.3-15-2016-00001 kiemelt projekt (INPUT Program)
megvalósítója az „IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása”
c. kiemelt projekt keretében a 2022/2023-as tanévben IdeaFest néven országos, középiskolás diákoknak
szóló ötletversenyt szervez.
A program egy online benyújtott pályázatból, 14 városban egy-egy területi fordulóból és egy országos
döntőből áll.
A területi fordulók az alábbi városokban kerülnek megrendezésre: Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár,
Kecskemét, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely,
Veszprém.
A rendezvényen három fős csapatok vehetnek részt, akiknek szükségük lesz egy támogató pedagógusra is.
A programra a www.ideafest.hu weboldalon keresztül lehet regisztrálni, és a pályázatot benyújtani 2022.
november 9-ig, vagy a hivatalos kommunikációban megjelölt határidőig.
A programban való részvétel és az elérhető szolgáltatások feltételei:
- A program Magyarországon, a konvergencia régiók területén valósul meg, így Budapesten és Pest megyén
kívüli középiskolák tanulói vehetnek részt.
- A program célcsoportja alapvetően minden 2022. augusztus 31-ig 14. életévét betöltött, érettségi előtt
álló, legfeljebb 19. életévében járó, nappali tagozatos középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező,
Budapesten és Pest megyén kívüli intézményben tanuló diák, az iskola típusától (például gimnázium,
szakközépiskola) függetlenül.
- A csapat tagjai különböző oktatási intézmények tanulói is lehetnek.
- A területi döntőig van lehetőség csapattagot változtatni, amennyiben az új csapattag minden kritériumnak
megfelel és kitölti a részvételhez szükséges nyilatkozatot. A területi döntőt követően nem áll módunkban
elfogadni változtatást, amennyiben a csapat az eredeti felállásban nem tud részt venni, az országos döntőn
való részvétel lehetősége automatikusan a területi döntő második helyezettjére száll.
- Egy tanuló a program teljes ideje alatt kizárólag egy csapatban dolgozhat, de lehetősége van csapatot
módosítani a fenti csapattagok módosítására vonatkozó szabályok szerint.
- A résztvevőknek a jelentkezési lap aláírásával, szülői beleegyezés mellett (18 éven aluliak esetében) el kell
fogadniuk a rendezvény szabályait.
- A nevezéssel és a nyilatkozatok kitöltésével a résztvevők (és 18 éven aluliak esetében a szüleik)
hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvény teljes időtartama alatt a róluk készült kép- és videóanyagot a
szervezők a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban felhasználják, továbbá elfogadják www.ideafest.hu
honlapon nyilvánosan elérhető GINOP 3.1.3 kiemelt projekt az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
rendelkezéseit.
- A tanulók a program bármelyik szakaszában visszaléphetnek, és a megtett nyilatkozatokat
visszavonhatják.
- Amennyiben az eredményt elérő csapatok a program bármelyik szakaszában visszalépnek és a

továbbiakban nem kívánnak részt venni a programban a közvetlenül utánuk következő csapat lép a
helyükbe.
- A rendezvény során kapott szolgáltatások (pl. szakmai támogatás, bel- és külföldi szakmai úton való
részvétel) pénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.
- A programban való részvétel minden résztvevő számára ingyenes, azonban a területi és az országos
döntőre történő utazás önköltséges. A szakmai nyereményutak esetében minden biztosított (utazás,
szállás, biztosítás, esetleges illetékek, belépők), az étkezésről, a költőpénzről és az utazáshoz szükséges
dokumentumokról azonban a nyertesek maguk gondoskodnak.

A pályázat benyújtás szabályai:
- A weboldalon történő regisztrációt követően meghatározott határidőre kell benyújtani az
ötletpályázatokat, a www.ideafest.hu oldalon, az erre létrehozott felületen.
- A pályázat benyújtásának további feltétele a nyilatkozat feltöltése mind a három csapattag nevére különkülön kiállítva. Kiskorú (18 év alatti személy) esetén a nyilatkozat a szülő/gondviselő aláírásával ellátva
érvényes.
- A benyújtás után az INPUT Program munkatársai formai szempontból átnézik a pályázatokat és
amennyiben hiánypótlásra van szükség, akkor ezt jelzik a pályázók felé.
- A hiánypótlásra maximum egy hét áll a csapatok rendelkezésére.
-A pályázatokat az alábbi tématerületekben várjuk: energetika, zöld technológiák, közlekedés, ipar 4.0,
foglalkoztatás és egyéb technológiai megoldások.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, feladatok:
- A megjelölt témakörök alapján kialakított “munkafüzet” kitöltése a honlapon
- Minimum 10 kérdésből álló és minimum 15 fő által kitöltött kérdőív eredményeinek feltöltése
- Regisztrációs adatok és nyilatkozat feltöltése, kiskorú (18 év alatti személy) esetén szülői/gondviselő
aláírásával ellátva.
A területi döntő szabályai:
-A benyújtott pályázatokat az INPUT Program munkatársai és bevont szakértők egységes, előre
meghatározott kritériumok alapján bírálják el.
- Minden városból, illetve vonzáskörzetből legfeljebb az 5 legtöbb pontot elérő csapat jut be a területi
döntőkbe.
- A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a beérkezett pályázatok mennyiségi és minőségi követelményeit
figyelembe véve összevont területi döntőket rendezzenek.
- A területi döntők elsődlegesen személyes részvétel mellett kerülnek megrendezésre. Azonban előre nem
látható szabályozások miatt a Szervezők fenntartják a jogot az esemény online megvalósítására, melyről a
lehetőségekhez képest a lehető leghamarabb értesítik a csapatokat.
- A bejutott csapatok a területi döntő előtt felkészítést kapnak.
- A területi fordulóba jutott csapatok tagjainak egy nyilatkozatot kell aláírniuk, amely alapján igénybe
vehetik az egyes döntőkre való felkészítés szolgáltatásait az INPUT Program munkatársaitól.
- A területi döntő során legfeljebb 5 csapat adja elő a pályázatban benyújtott ötletét élőszóban,
prezentálva, egy úgynevezett pitch formájában.
- A szakértő zsűri egységes szempontok alapján, pontozással alakítja ki a helyezéseket.
- Pontegyenlőség esetén a zsűritagok egymás közötti, nem nyilvános szavazással döntenek a sorrendek

alakulásáról.
- A csapatoknak azonos feltételek és azonos időkeret áll rendelkezésre ahhoz, hogy bemutassák az
ötletüket.
- A területi döntők időpontjáról a csapatokat legalább két héttel korábban tájékoztatjuk.
- A területi döntőn legtöbb pontot elérő csapat jut tovább az országos döntőbe, és az azt megelőző
mentorálási szakaszba. (Területi döntőnként 1 csapat)
- A területi döntőn legjobban teljesítő csapat az országos döntőbe jutással automatikusan részt vehet az
országos döntőn elért eredményei szerinti nemzetközi szakmai úton.
- A területi döntőn legjobban teljesítő csapat abban az esetben jogosult a szakmai úton való részvételre, ha
aktívan részt vesz a mentorálási szakaszban (legalább 3 alkalommal konzultál a kijelölt mentorával) és részt
vesz az országos döntőn.

A mentor program szabályai:
- A mentorálási szakasz a területi döntőket követően indul, és az országos döntő időpontjáig tart.
- A mentorálási szakaszban a területi döntőből első helyezettként tovább jutott csapat vehet részt.
- Minden csapat kap egy mentort, aki segíti őket az országos döntőre való felkészülésben.
- Olyan személy, aki a mentorálási szakaszban az egyik résztvevő csapat felkészülését segítette, nem
szerepelhet az országos döntő zsűritagjai között.
- A mentorálás kereteit (rendszeresség, személyes v. online stb.) a mentor és a mentorált csapat közösen
alakítja ki az első találkozó alkalmával.
Az országos döntő szabályai:
- Az országos döntő élőben, illetve veszélyhelyzet, vagy a járványügyi szabályok ilyen irányú előírása esetén
online platformon kerül megrendezésre.
- Az országos döntő időpontjáról és helyszínéről a csapatokat legalább egy hónappal tájékoztatni kell
(azonban ez a szükség szerinti későbbi változásokat nem zárja ki).
- Legfeljebb 14 csapat vesz részt az országos döntőn, a területi döntőkből továbbjutott csapatok számának
megfelelően.
- Az országos döntőre a csapatok egy élő szóban, prezentációval kísért előadással, úgynevezett pitch-csel,
és egy prototípussal, drótvázzal készülnek.
- A csapatoknak azonos feltételek és azonos időkeretáll rendelkezésükre az ötletük bemutatására.
- Szakmai zsűri végzi a csapatok értékelését egy előre meghatározott, egységes szempontrendszer alapján.
- Pontegyenlőség esetén a zsűritagok egymás között, nem nyilvános szavazással döntenek az eredmények
alakulásáról.
- A verseny nyertes helyezései nemzetközi eseményeken való részvétellel járnak, melyre a kapcsolattartó
pedagógusok is a diákokkal tartanak.
- A rendezvény során kapott szolgáltatások pénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.
- A nemzetközi szakmai utak igénybevételéhez feltétel további dokumentumok kitöltése –
Felelősségvállalási nyilatkozat és Együttműködési nyilatkozat.

A program megvalósulásának érdekében a szervezők a rendezvény szabályzatát a program bármelyik
szakaszában módosíthatják, illetve kiegészíthetik, melyről minden résztvevőt tájékoztatnak a verseny
weboldalán.

