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A nemzetközi oktatási célú projekt feltételei  
Global Atomic Quiz (Nemzetközi Atomenergia Kvízjáték)  

 
1. Általános rendelkezések  

Az alábbi feltételek meghatározzák a nemzetközi atomenergia kvízjáték („Global Atomic Quiz”) 
elnevezésű nemzetközi oktatási célú projekt (továbbiakban: Projekt) eljárását és feltételeit, 
ideértve a Projektben való részvételre vonatkozó szabályokat és a nyertesek kiválasztási 
folyamatát.  
A Projekt célja a magfizikával kapcsolatos közismeretek elmélyítése, a szélesebb körű 
nemzetközi közönség részére nyújtott oktatás a nemzetközi nukleáris ipar legújabb eredményeire 
és a nukleáris technológiák békés célú felhasználásának előnyeire vonatkozóan. 
A Projekt célközönsége (továbbiakban: „Résztvevők”): széles körű nemzetközi közönség, 
beleértve az alábbiakat: 

- középtagozatos és gimnáziumi tanulók, valamint általánosan a 11–16 éves személyek 
(továbbiakban: „Ifjúság”); 
- a nagyközönség 17 éves és annál idősebb tagjai (továbbiakban: „Felnőttek”).  

A Projektben való részvétellel a Résztvevők maradéktalanul elfogadják jelen feltételeket 
(továbbiakban: „Feltételek”).  
A Projektre a Feltételek az irányadóak. A Projekt egy nonprofit tájékoztatási kezdeményezés; az 
sem promóciós esemény, sem pedig sorsjáték.  
 
Általános információk 
1.1. Cím: „Global Atomic Quiz” elnevezésű nemzetközi oktatási célú projekt. 
1.2. A Résztvevők a világ minden országából jogosultak részt venni a Projektben.  
1.3. Projektszervező: Autonomous Non-Profit Organization for the Development of 
Information Centers for Atomic Energy “Energy of the Future” (ANO Energy of the Future) [„A 
Jövő Energiája” atomenergia-tájékoztató központok fejlesztését szolgáló autonóm nonprofit 
szervezet) (cím: 117105, Oroszországi Föderáció, Moszkva, Varshavskoe shosse (továbbiakban: 
„Szervező”).  
1.4.  A projekt időtartama:  
1.4.1. A Projekt teljes időszaka 2021. november 10-én kezdődik és a díjak nyertesek részére 
történő átadása napján fejeződik be, legkésőbb 2022. december 31-én. A Projekt időszaka 
tartalmazza a Résztvevők által a Projektben való részvételhez megtett lépések időtartamát, a 
Projekt nyertesek Szervező általi kiválasztásához szükséges időtartamot, továbbá a Projekt 
eredmények alapján a díjak Szervező által a nyertesek részére történő átadásához szükséges 
időtartamot.  
1.4.2. A Projekt fő szakaszának időszaka: A Résztvevők a 2021. november 10-én 00 óra 00 perc 
00 másodperctől 2021. november 10. 23 óra 59 perc 29 másodpercig terjedő időszakban (a 
Résztvevő helyi ideje alapján) bármikor részt vesznek a magfizikára és nukleáris technológiákra 
vonatkozó ismeretek ellenőrzésére irányuló kvízjátékban (továbbiakban: „Kvízjáték”). 
1.4.3. A Kvízjáték végétől számított hét (7) naptári napon belül a Szervező előzetes listát készít 
a maximális helyes választ adó Résztvevőkről. 
1.4.4. A Projekt nyertesei legkésőbb 2021. november 26-án kerülnek kihirdetésre.  
1.4.5. A 2022. április 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban a Projekt nyertesei 
Díjakban részesülnek a Feltételeknek megfelelően.  
1.4.6. A Szervező későbbi időpontban határozza meg a Díjak átadásának pontos időpontját, a 
Projekt nyerteseit legalább harminc (30) nappal előzetesen értesítik.  
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1.4.7. A Szervező fenntartja a jogot az 1.4.3. – 1.4.5. pontokban megjelölt időszakok 
módosítására.  
1.4.8. Ha a Díjak nyertesek részére történő átadása nem lehetséges a Szervezőnek nem felróható 
okok miatt (beleértve, de nem kizárólagosan a vis maiort, természeti katasztrófákat, a helyi 
és/vagy szövetségi hatóságok által elrendelt karanténra vonatkozó intézkedéseket, a nyertes 
oktatási célú eseményekről való távolmaradását), a Projekt Résztvevők kiegészítő tájékoztatást 
kapnak. 
1.4.9. A Szervező fenntartja a jogot az oktatási célú események lemondására, illetve azok 
időpontjainak módosítására. 
1.5. A Résztvevők tájékoztatásának módja:  
A Feltételek, a Projekt időszakai és az eredmények a Projekt honlapján kerülnek közzétételre 
(quiz.atomforyou.com), beleértve az összes idegennyelvű verziót (továbbiakban: „Honlap”).  
1.6.  A Résztvevőkkel és/vagy szüleikkel/jogi képviselőikkel való első kapcsolatfelvétel, 
ideértve az adatok és személyazonosító okmányok ellenőrzését, kizárólag a Projekt email címén 
keresztül történik: info@atomforyou.com.  
 

2. Részvételi feltételek  
2.1.  A Projekt keretében szervezett verseny Résztvevőinek be kell tölteniük a 11 éves kort a 
Projekt időpontjában a jelen Feltételekben meghatározott célközönség kategóriáknak 
megfelelően. Az összes többi résztvevő részt vehet a Projektben, azonban a versenyben nem 
vehető figyelembe.  
2.2.  A 18 éves kor alatti Résztvevők, akik a hatályos jogszabályok alapján önállóan nem 
járhatnak el jelen Feltételekre vonatkozóan, kötelesek szüleik (vagy jogi képviselőik) útján 
és/vagy segítségükkel eljárni.  
2.2.1. A kiskorú Résztvevők felelőssége tájékoztatni szüleiket (jogi képviselőiket) jelen 
Feltételekről, a beszerezni szüleiktől (jogi képviselőiktől) a szükséges hozzájárulásokat, 
beleértve a Projektben való részvételhez való hozzájárulást. 
2.3.  Az alábbi személyek nem vehetnek részt a Projekt keretében szervezett versenyben:  

- a Szervező munkavállalói, a Szervezőt képviselő személyek, azok családtagjai; 
- a Szervezővel szerződéses jogviszonyban álló és a Projektben közreműködő harmadik 
személyek munkavállalói és képviselői, valamint azok családtagjai.  

2.4.  A Projekt Résztvevői jogosultak tájékoztatást kapni a Projektről jelen Feltételeknek 
megfelelően;  
2.5.  A Projekt Résztvevőinek feladatai:  

- a Projektben való részvétel során a Feltételeknek való megfelelés;  
- pontos és valós információk átadása a Szervező részére, a Feltételeknek megfelelően;  
- a jelen Feltételek által meghatározott egyéb feladatok. 

 
3. Általános leírás és a Projekt részvételi eljárása. A Projekt nyerteseinek kiválasztása. 
3.1.  A Projekt nyertesei azon Résztvevők, akik a Feltételeknek megfelelően jogosultak Díjat 
átvenni a Szervezőtől.  
3.1.1. A Szervező biztosítja a nyertesek oktatási célú utakon való részvételét a jelen Feltételek 
4. pontjának megfelelően. Az oktatási célú utakon való részvételnek nem célja a Résztvevők 
részére való jövedelemszerzés, mivel azok oktatási célú kezdeményezés részét képezik, hogy 
ismereteket osszanak meg a Résztvevőkkel az orosz nukleáris iparra és technológiákra 
vonatkozóan.  
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3.2.  A Projektben való részvételhez, azon jelentkező, aki Projekt Résztvevő szeretne lenni és 
megfelel a Feltételek 2.1. és 2.2. pontjaiban meghatározott követelményeknek, regisztrálnia kell 
a Honlapon. 
3.2.1. A Honlapon való regisztrációhoz a jelentkezőknek az alábbi adatokat kell megadniuk: 

- Keresztnév és vezetéknév; 
- Születés ideje; 
- Kapcsolattartási információk (érvényes mobiltelefonszám és email cím); 
- Azon Résztvevők, akik a nukleáris iparban dolgozó 18–34 éves fiatal szakemberek, 
kötelesek ezen túlmenően megadni munkakörüket és munkahelyüket;  
- A Projektben való részvételhez és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás; 
- Kiskorú Résztvevők esetében a szülő/jogi képviselő hozzájárulása a Projektben való 
részvételhez és a személyes adatok kezeléséhez.  

3.2.2. A pontatlan és/vagy hiányos adatokat szolgáltató jelentkezők nem lehetnek Projekt 
Résztvevők, illetve utólagosan kerülnek kizárására a Projekt bármelyik szakaszában akkor, 
amikor a Szervező tudomására jut a szabálysértés. A Résztvevők által a regisztrációs űrlapon 
megadott adatok ellenőrzéséhez a Szervező jogosult másolatot kérni (email útján) a Résztvevő 
útleveléről, illetve egyéb személyazonosító okmányáról. Ha az igényelt dokumentumok 
átadására nem kerül sor legkésőbb az igénylés napját követő kettő (2) napon belül, a Szervező 
törölheti az adott jelentkezőt a résztvevő listájáról.  
3.2.3. A Szervező fenntartja a jogot a Projektben való részvétel megtagadására azon jelentkezők 
esetében, akik nem megfelelően töltik ki a regisztrációs űrlapot (ha az hiányos vagy pontatlan 
adatokat tartalmaz). A regisztráció után a Résztvevő már nem módosíthatja a Honlapon való 
regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és email címét.  
3.2.4. Résztvevőként csak egy versenynevezés fogadható el.  
3.3.  A Díjra (oktatási célú utakon való részvétel) jogosult Résztvevők az alábbi 
követelmények alapján kerülnek kiválasztásra:  
3.3.1. Az első követelmény: A Résztvevőknek részt kell venniük a magfizikával és a 
legkorszerűbb nukleáris ipari technológiákkal kapcsolatos kvízjátékban. 

3.3.1.1.  A Kvízjáték online formában kerül lebonyolításra az alábbi oldalon: 
quiz.atomforyou.com.  
3.3.1.2.  A Kvízjáték 15 különböző nehézségű, a nukleáris technológiákra 
vonatkozó kérdésből áll, amelyeket a Résztvevő a számítógép által felkínált válaszok 
közül a helyes válasz kiválasztásával válaszol meg. 
3.3.1.3.  A kérdések a Résztvevő életkora alapján két kategóriába esnek: 

- Az ifjúsági kategória a 11-16 éves résztvevőknek szól. 
- A felnőtt kategória a 17 éves és annál idősebb résztvevőknek szól.  

3.3.1.4.  A Résztvevő csak egy alkalommal válaszolhatja meg a kvízjáték kérdéseit.  
3.3.1.5.  A kérdések megválaszolására nincs időkorlát.  
3.3.1.6. A Résztvevő a következő kérdést a korábbi kérdés megválaszolása után 
válaszolhatja meg. 
3.3.1.7. A Kvízjáték végén a helyes válaszok száma alapján kerülnek a Résztvevők 
automatikus rangsorolásra; minél több helyes választ ad meg a Résztvevő, annál 
magasabb a Résztvevők közötti helyezése.  
3.3.1.8. Ha kettő vagy több Résztvevő azonos számú helyes választ ad, az 
automatikus rangsorolás alapján azonos helyezést érnek el.  

3.3.2. A második követelmény: a Projekt nyertesek kiválasztása.  
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3.3.2.1. Legkésőbb a Feltételek 1.4.2. pontjában meghatározott határidőt követő két (2) 
napon belül a Szervező előzetes listát készít azon Résztvevőkről, akik a maximális számú helyes 
választ adták. 
3.3.2.2. A Szervező email útján felveszi a kapcsolatot az előzetes listán szereplő 
Résztvevőkkel a jogosultságuk és a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait ellenőrzése 
céljából. A Szervező a Résztvevő útlevelének, illetve egyéb személyazonosító okmányának 
szkennelt másolatát, a Résztvevő hozzájáruló nyilatkozatainak, illetve a Résztvevő 
szülőjének/jogi képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatának a másolatát kéri a személyes adatok 
kezelése és az oktatási célú úton való részvétel érdekében.  
3.3.2.3. Ha az igénylés időpontját követő két (2) naptári napon belül a Szervező nem kapja 
meg a dokumentumokat és/vagy a Szervező megalapozottan feltételezi, hogy a Résztvevő 
megtévesztő információkat adott át (beleértve, de nem kizárólagosan azon eseteket, amikor a 
telefonszám vagy email cím nem egyezik a regisztráció során megadott számmal, címmel; a 
Résztvevő megtévesztő módon adta meg életkorát, vagy nem a saját nevén regisztrált), az ilyen 
jelentkező az előzetes listáról törlésre kerül és elveszíti a Díjra való jogosultságát. 
3.3.2.4. Az előzetes listán való szerepléssel a Résztvevő nem lesz automatikusan nyertes.  
3.3.2.5. Az egyes Díjkategóriák nyerteseit 2021. november 26-án egy harmadik fél 
számítógépes alkalmazása választja ki az előzetes listáról véletlenszerű kiválasztás útján. 
3.3.2.6. A nyertesek kiválasztása után a Szervező az eredményeket közzéteszi a Honlapon, 
az összes nyertes nevének közlésével. A nyerteseket email útján is értesítik. Ha az értesítő emailt 
követő tizennégy (14) napon belül a nyertes nem válaszol a Szervezőnek, a nyertes Díját törlik és 
a Szervező jogosult másik nyertest kiválasztani a fent meghatározott eljárásnak megfelelően. 
 

4. A Projekt nyertesek díjai 
4.1. Az összes regisztrált Résztvevő digitális részvételi oklevelet kap. 
4.2.  A Projekt nyertesek fődíjai:  
4.2.1. Ifjúsági kategória (11–16 éves Résztvevők): a nyertesek lehetőséget kapnak fizetett úton, 
az oroszországi „Okos Vakáció a Roszatom Iskolával” nemzetközi tábor egyik turnusában való 
részvételre.  
4.2.1.1. Ebben a kategóriában legfeljebb három (3) Résztvevő nyerheti meg a Díjat.  
4.2.1.2. A nyertesek és nyertesenként egy kísérő számára biztosított a szállás, étkezés, 
egészségbiztosítás, a származási országból a tábor országába való légi utazás, valamint a táborba, 
illetve a táborból szervezett transzfer.  
4.2.2. Felnőtt kategória (17 éves és annál idősebb Résztvevők): a nyertesek lehetőséget kapnak 
fizetett oktatási célú úton való részvételre a Roszatom egy vagy több nukleáris létesítményébe. 
4.2.2.1. Ebben a kategóriában legfeljebb tíz (10) Résztvevő nyerheti meg a Díjat. Az 
oktatási célú út időpontjában a Résztvevőknek be kell tölteniük a 18. életévüket.  
4.2.2.2. A Résztvevők számára biztosított a szállás, étkezés, egészségbiztosítás, a 
származási országból az esemény országába való légi utazás és a visszaút, valamint az oktatási 
célú eseményre, illetve az eseményről szervezett transzfer.  
4.2.3. A „Fiatal Szakemberek a Nukleáris Iparban” speciális kategória: a nyertesek lehetőséget 
kapnak részt venni a 2022. május 22. és 27. között az oroszországi Szocsiban rendezett 
Nemzetközi Ifjúsági Atomenergetikai Kongresszuson (IYNC-2022).  
4.2.3.1. Ebben a kategóriában legfeljebb tíz (10) Résztvevő nyerheti meg a Díjat. A 
Résztvevőknek 18–35 évesnek kell lenniük 2022 májusában. Csak a nukleáris iparban dolgozó 
fiatal szakemberek jogosultak a részvételre. 
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4.2.3.2. A Résztvevők számára biztosított a szállás, étkezés, egészségbiztosítás, a 
származási országból az esemény országába való légi utazás és a visszaút, valamint a 
kongresszus helyszínére, illetve a helyszínről szervezett transzfer. 
4.3. A Szervező nem vállal felelősséget sem a vízumdíjakért, sem pedig azért, ha az 
Oroszországi Föderáció Nagykövetsége/Konzulátusa megtagadja a nyertesek részére a vízum 
kiadását. A vízumkérelem megtagadása esetén a Résztvevő semmilyen kártérítést sem jogosult 
követelni a Projektben való részvétellel kapcsolatban. 
4.4. Ha az Oroszországi Föderáció állampolgárának ítélik oda a díjat, az Oroszországi 
Föderáció Adótörvénykönyve 226. cikkének 5. pontja értelmében a Szervező értesíti a nyertest 
(nyertes, Díj átvevője, adózó) és a címe szerinti adóhatóságot a személyi jövedelemadó (szja) 
levonásának hiányáról azon adómegállapítási időszak végétől számított egy hónapon belül, 
amelyben az adott adókötelezettségek felmerültek. Tekintettel az Oroszországi Föderáció 
Adótörvénykönyve 228. cikkének 1. pontja 4. alpontjában foglalt rendelkezésekre, a nyertes (nyertes, 
Díj átvevője, adózó) köteles a 4 000 rubel összeget meghaladó értékű Díjból származó 
jövedelem után személyi jövedelemadót (szja) bevallani és megfizetni az Oroszországi Föderáció 
Adótörvénykönyve 228. cikkében előírt módon. 
4.5. A Szervező nem vállal felelősséget a Díj átvételével kapcsolatban külföldi országok 
jogszabályai által esetleg előírt adók és illetékek megfizetéséért. A Díj átvevőjét terheli az adók 
és illetékek megfizetésével összefüggő minden felelősség. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
5.1.  A Projekt szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos minden jogvitát és nézeteltérést 
tárgyalásos úton kell rendezni. A tárgyalásos úton nem rendezett jogvitákat a Szervező címe 
szerinti bíróságon kell rendezni az Oroszországi Föderáció anyagi jogi és eljárásjogi 
szabályainak megfelelően.  
5.2.  A Résztvevők, szülők és/vagy jogi képviselők saját maguk viselik a jelen Feltételek 
alapján előírt minden dokumentum beszerzésének és a Projektben való részvételre irányuló 
összes tevékenység elvégzésének költségét.  
5.3.  Valamennyi dokumentumot olvasható kézírással vagy jó minőségű szkennelt 
másolatban/fénymásolatban kell benyújtani, ellenkező esetben a Szervező jogosult azokat nem 
megfelelőnek minősíteni.  
5.4.  Előfordulhat az oktatási célú utak szervezését és lebonyolítását ellehetetlenítő, a 
Szervezőnek nem felróható okok miatt bekövetkező esemény (beleértve, de nem kizárólagosan a 
vis maiort, természeti katasztrófákat, a helyi és/vagy szövetségi hatóságok által elrendelt 
karanténra vonatkozó intézkedéseket, regionális karantént). Ilyen esetben a Szervező jogosult 
saját belátása szerint törölni az eseményeket, illetve módosítani azok időpontját. E körben a 
Résztvevő nem jogosult kártérítést követelni.  
5.5.  A Szervező jogosult megbízni harmadik feleket a Projekt keretében történő 
tevékenységek elvégzésére.  
  
  

 


