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A nemzetközi ismeretterjesztő projekt, a Global Atomic Quiz   
 

1. Általános rendelkezések  
 

Jelen szabályzat meghatározza a Global Atomic Quiz nemzetközi ismeretterjesztő projekt (a 
továbbiakban: Projekt) lebonyolításának rendjét és feltételeit, beleértve a Projektben való részvétel 
szabályait és a Projekt eredményeinek összesítési rendjét. 
A Projekt célja a nukleáris fizika alapjaival kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, a nemzetközi 
közönség megismertetése a nukleáris technológiák terén elért legújabb vívmányokkal és békés 
célú alkalmazásának előnyeivel. 
A Projekt célközönsége (a továbbiakban: Résztvevők) – széles nemzetközi közönség, azaz a világ 
bármely országából származó személyek, akik megfelelnek a jelen szabályokban előírt 
követelményeknek és feltételeknek. 
A Projektben való részvétellel a Résztvevők teljes egészében elfogadják jelen szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat). 
A Projektet, amely nem kereskedelmi célú oktatási rendezvény, nem promóciós rendezvény és 
nem sorsolás jelen Szabályzat szabályozza. 
 

Általános információk 
1.1. Megnevezés: Nemzetközi ismeretterjesztő projekt, Global Atomic Quiz. 
1.2. A Projekt megvalósítási területe: a világ összes országa, korlátozás nélkül.  
1.3. A Projekt szervezője: Atomenergetikai információs központok fejlesztésére irányuló 
autonóm, nonprofit szervezet - Future Energy (ANO Energy of the Future) TIN 7726385219, KPP 
772601001, cím: 117105, Moszkva, Varsavszkoje sétány 3. (a továbbiakban: Szervező). 
1.4. A Projekt lebonyolításásának időtartama:  
1.4.1. A Projekt teljes időtartama: 2022. november 10-től a nyertesek nyereményeinek átadásáig, 
de legkésőbb 2022. december 31-ig. A Projekt teljes időtartama magában foglalja azt az időszakot, 
amely alatt a Projekt résztvevői megteszik a Projektben való részvételhez szükséges lépéseket; a 
Szervező által a Projekt nyerteseinek meghatározásához szükséges idő; valamint az az idő, 
amelyre a Szervezőnek szüksége van ahhoz, hogy a Projekt eredményei alapján a nyereményeket 
átadja a Nyerteseknek.  
1.4.2. A Projekt fő részének: a magfizika alapjainak ismeretéről és a nukleáris ipar vívmányairól 
szóló ismeretterjesztő vetélkedő (a továbbiakban: Kvíz) feladatainak megválaszolása - 2022. 
november 10. 00:00 órától 2022. november 10. 23:59:29-ig (a Résztvevő tartózkodási helyének 
ideje szerint) tart. 
1.4.3. Az eredmények összesítése és a Projekt nyerteseinek kihirdetése 2022. november 17-ig 
tart.  
1.4.4. A Projektben való részvétel eredménye alapján a nyertesek részére a nyeremények 
odaítélésének időszaka a Szabályok szerint 2022. november 30-tól 2022. december 31-ig tart. 
1.4.5. A nyeremények átadásának pontos dátuma később lesz meghatározva, erről a Résztvevőket 
a későbbiekben a Szervezők fogják értesíteni. 
1.4.6. A 1.4.3. – 1.4.5. pontban jelzett időpontok módosulhatnak a Projekt Szervezőjének döntése 
alapján.  
1.4.7. Amennyiben a nyerteseknek a Szervezőn kívül eső okok miatt (ideértve, de nem 
kizárólagosan a vis maior, a természeti katasztrófák, a nemzetközi küldemények továbbítására 
vonatkozó korlátozások és tilalmak miatt) nem lehetséges a nyeremények odaítélése, a Projekt 
Résztvevők további tájékoztatást kapnak erről. Ebben az esetben a Szervező saját belátása szerint 
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jogosult a versenynyeremények átadását visszavonni, vagy megváltoztatni azok kiadásának 
időpontját. 
1.5. A Projekt Résztvevőinek tájékoztatási módja 
A Projekt Résztvevői a Szabályokról, időtartamáról és az eredményeiről az interneten, a 
quiz.atomforyou.com oldalon tudnak tájékozódni, az összes nyelvi változat bekapcsolásával 
(továbbiakban: Oldal).  
1.6. A Résztvevőkkel és/vagy szüleikkel/jogi képviselőikkel való elsődleges kommunikáció, 
beleértve az adatellenőrzést is, kizárólag a Projekt e-mail címéről történik: info@atomforyou.com 
 
2. Résztvevők és a projektben való részvétel feltételei 
2.1. A Projekt versenyrészének résztvevői lehetnek a világ bármely országából származó 
magánszemélyek, akik kitöltötték a regisztrációs űrlapot és a Projekt honlapján hozzájárultak a 
személyes adatok kezeléséhez. Minden más résztvevő korlátozás nélkül részt vehet a Projektben 
regisztráció nélkül, de ebben az esetben nem minősül a versenyz résztvevőjének. 
2.2. A Projekt kiskorú résztvevői, akik a hatályos jogszabályok előírásaiból adódóan nem 
tudják önállóan megtenni a jelen feltételekben előírt lépéseket, azokat szüleik (vagy törvényes 
képviselőik) útján és/vagy segítségükkel hajtják végre. 
2.2.1. A Projekt kiskorú résztvevői önállóan felelősek azért, hogy szüleiket (törvényes 
képviselőiket) megismertessék a jelen Szabályzattal, és megszerezzék szüleik (törvényes 
képviselőik) szükséges hozzájárulását, beleértve a Projektben való részvételt is. 
2.3. A Projekt versennyel kapcsolatos részében nem vehetnek részt:  

- A Szervező dolgozói, valamint a Szervező érdekeit képviselő személyek, valamint 
családtagjaik; 
- a Szervezővel szerződéses jogviszonyban álló harmadik felek alkalmazottai és képviselői, 
valamint a Projekt szervezésében és/vagy megvalósításában érintettek, valamint 
családtagjaik; 
- a Roszatom állami konszern munkavállalói és képviselői.  

2.4.  A Projekt Résztvevőinek jogában áll a jelen Szabályzattal összhangban tájékoztatást kapni 
a Projektről.  
2.5.  A Projekt Résztvevőinek a következő kötelezettségei vannak: 

- a Projekt során betartják annak Szabályait;  
- megbízható információkat szolgáltatnak a Szervezőnek magukról a Projekt Szabályainak 
megfelelően;  

- a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb kötelezettségek. 
 

3. A Projekt versenyében részvétel rendje. A Projekt nyerteseinek meghatározása 
3.1. A Projekt versenyében való eredmények alapján megállapítják a Győzteseket, akik a 
Projekt Szabályzata alapján megkapják a Szervezőtől a nyereményeket. (a továbbiakban: 
Nyeremények) 
3.2. A Projekt versenyében való részvétel a Résztvevőnek ki kell töltenie a regisztrációs 
adatlapot a honlapon. 
3.2.1. A honlapon való regisztrációhoz a következő információkat kell megadni kitöltéskor: 

- Vezetéknév, név; 
- Születési dátum; 
- E-mail cím; 
- Lakhely szerinti ország; 
- A Projektben való részvétel és a személyes adatok kezeléséhez szükséges beleegyezés; 
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- Szülői/törvényes gondviselői hozzájáruló nyilatkozat a Projektben való részvételre és a 
Szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozata a kiskorú Résztvevők személyes 
adatainak kezeléséhez. 

3.2.2. A Szervezőnek jogában áll megtagadni a Projekt pályázati részében való részvételt azon 
Résztvevőktől, akiknek a regisztrációs lapjait nem megfelelően töltötték ki (hiányos vagy téves 
adatot adtak meg). Regisztráció után a Résztvevőnek nincs lehetősége megváltoztatni a honlapon 
történő regisztráció során megadott e-mail címét. 
3.3. A Nyertesek meghatározása a következőképpen történik:  
3.3.1. Regisztrálás. A Résztvevőknek a nukleáris fizika alapjainak ismeretéről és az atomipari 
vívmányokról szóló ismeretterjesztő vetélkedő feladatait kell teljesíteniük. 
3.3.1.1. A verseny a quiz.atomforyou.com honlapon zajlik, az összes nyelven elérhető.  
3.3.1.2.  A Kvíz 20, változó összetettségű nukleáris témával kapcsolatos kérdésből áll, amelyekre 

a Résztvevőnek a rendszer által felkínált válaszok közül a megfelelő válasz kiválasztásával 
kell válaszolnia. 

3.3.1.3. A Kvíz kérdéseire egyszer lehet felelni. Azok a Résztvevők, akik a Kvízt többször töltik 
ki, ki lesznek zárva a Versenyből.  

3.3.1.4. A Résztvevő csak az előző kérdés megválaszolásával léphet a következőre.  
3.3.1.5. Az egyes kvízfeladatok válaszidejét egy időzítő követi nyomon. Az összes feladat 

teljesítésének gyorsaságát a Résztvevő végső pontszámánál figyelembe veszik a Nyertesek 
értékelése során.  

3.3.1.6. A helyes válaszok száma és a Kvíz teljesítésének sebessége alapján a Nyertesek 
automatikus értékelése jön létre. Minél több pontot kapott a Résztvevő, annál előrébb áll a 
rangsorban.  
3.3.2. A Résztvevő végső pontszáma a következő egységekből áll össze: 

3.3.2.1. A helyes válaszok esetében minden egyes kérdéskör más súllyal esik latba: az Igaz 
vagy hamis? esetében 1 pont jár minden helyes válaszért; a Te választásod esetében 2 
pont jár érte, az Összeillő párok feladat esetében, ha az egyik válasz helyes, akkor 1 
pont jár, ha kettő, helyes, akkor 2 pont, és a 4 helyes párosítás esetében 4 pont.  

3.3.2.2. Ezenkívül beleszámít az is, hogy a Résztvevő milyen gyorsan válaszolt az adott 
kérdésre. Minden egyes kérdés esetében figyelembe veszik az adott kérdés 
megválaszolására szánt időt. 

3.3.2.3. Minél magasabb az elért pontok összege, annál feljebb kerül a Résztvevő a rangsorban.  
3.3.2.4. Amennyiben holtverseny alakul ki a pontok egyező száma miatt, akkor a gyorsabb 

Résztvevő nyer.     
3.3.3. A Projekt nyerteseinek kihirdetése:  
3.3.3.1. A Szervező legkésőbb az 1.4.2. pontban meghatározott határidő lejártát követő 6 
(hat) naptári napon belül teszi közzé a Projekt honlapján azoknak a Nyerteseknek a névsorát, akik 
a legtöbb pontot érték el és az értékelésben az első 100 helyet szerezték meg, valamennyi nyertes 
nevének és eredményeinek feltüntetésével. A nyerteseket e-mailben is értesítésik. 
3.3.3.2. A Szervező e-mailben veszi fel a kapcsolatot a Nyertesekkel, hogy ellenőrizze a 
Résztvevők számára előírt követelmények betartását és azt, hogy a regisztráció során megadott 
adataik megfelelnek a valóságnak. Ezzel egyidejűleg a Szervező a Nyertesektől a következő 
adatokat kéri be: érvényes lakcím (ország, város, utca, ház, épület, lakás, irányítószám), amelyet a  
Projekt e-mail címére kell küldeniük, valamint meg kell adniuk érvényes telefonszámukat, 
amelyen el tudják őket érni a Nyeremények átvételének megszervezése során.  
3.3.3.3. Amennyiben a Nyertes az értesítés kézhezvételétől számított 4 (négy) naptári napon 
belül nem válaszol a Szervezőnek és/vagy a Szervezőnek alapos kétségei vannak a Regisztráció 
során megadott, a Résztvevőre vonatkozó adatok valódiságával kapcsolatban, ideértve: de nem 
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kizárólag abban az esetben, ha a regisztráció során megadott e-mail cím nem egyezik, vagy hamis 
személyes adatokat adott meg, vagy a Résztvevő fiktív és/vagy valaki más nevén regisztrált, úgy 
a Nyertes Nyereménye törlésre kerül, és a Szervező jogosult másik Nyertes kiválasztására a 
fentebb leírt eljárás szerint. 
 

4. A projekt résztvevőinek nyereményei 
4.1. A Projekt elvégzése eredményei alapján a Projektben való részvételre regisztrált 
valamennyi Résztvevő személyre szabott elektronikus oklevelet kap a Projektszervezőtől. Azok a 
Résztvevők, akik regisztráció nélkül vettek részt a Projektben, névtelen elektronikus oklevelet 
kapnak. 
4.2. A Projekt versenyének győztese az első 100 fő, aki megszerezte a maximális mennyiségű 
pontot.  
4.3. A Projekt versenyrészének Nyertesei ajándékcsomagot kapnak a tematikus termékek 
részeként: NUCLEUS társasjáték, Atomic Moods lapozható naptár, jegyzetfüzet, bevásárlótáska 
(a továbbiakban: Nyeremény).  
4.3.1. Az 1.4.2. pontban meghatározott határidő lejártát követő 30 napon belül a Szervező levelet 
küld a Résztvevő e-mail címére, amelyben megjelöli a Nyeremény átvételének módját, valamint 
elküldi a Nyeremény átvételéhez szükséges információk, dokumentumok listáját.  
4.3.2. A Nyereményeket postai úton a Nyertes által megadott címre és/vagy személyesen adják 
át. A Szervező jogosult minden esetben meghatározni a Nyeremények kézbesítésének módját, 
erről a Nyerteseket a Nyeremény átvételének keretében értesíti.  
A postai küldemények esetében a Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a Nyereményeket 
a kézbesítő cég eljuttatja-e a végső címzetthez. A Résztvevő a csomag elvesztése esetén a 
Projektben való részvétellel kapcsolatosan nem követlehet kártérítést. 
4.4. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átvételével kapcsolatban bármely állam 
jogszabályai által előírt esetleges adók és díjak megfizetéséért. Minden adó- és díjfizetési 
kötelezettség a Nyeremény átvevőjét terheli. 
 

5. Záró rendelkezések 
5.1. A Projekt szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő minden vitát és 
nézeteltérést tárgyalásos úton kell megoldani. A tárgyalások útján nem rendezett vitás kérdéseket 
a Szervező székhelye szerinti bíróságon kell megoldani az Orosz Föderáció anyagi és eljárási 
jogának megfelelően. 
5.2. A jelen Szabályzatban előírt összes dokumentum beszerzésének, a Projektben való részvételt 
célzó tevékenységek elvégzésének költségeit a Résztvevők, a szülők és/vagy törvényes képviselők  
viselik. 
5.3. Minden, kézzel írt dokumentumnak jól olvashatónak és érthetőnek kell lennie. A beszkennelt 
másolatoknak, fénymásolatoknak teljesen olvashatónak kell lenniük, ellenkező esetben a Szervező 
jogosult azokat nem megfelelőnek tekinteni. 
5.4. Amennyiben a Nyeremények kitűzött határidőn belüli átadása a Szervezőn kívül álló okból 
hiúsul meg, a Szervező saját belátása szerint jogosult a szállítási határidőt törölni vagy módosítani. 
Ebben az esetben a Résztvevő a Projektben való részvételhez kapcsolódóan semmilyen kártérítést 
nem követelhet. 
5.5. A Szervező jogosult harmadik személy bevonására a Projekt lebonyolításához, valamint a 
projekt keretén belüli bármely tevékenység elvégzéséhez. 


