Robotika szakkör általános iskolásoknak
Pályázati Kiírás
budapesti általános iskolák számára robotika szakkör elindításához szükséges tananyag
és tárgyi eszközök elnyerésére

1. A kiíró, megbízó megnevezése
A pályázat kezdeményezője, kiírója, költségviselője és lebonyolítója a Knorr-Bremse Vasúti
Járműrendszerek Hungária Kft. (a továbbiakban: Megbízó).
2. A pályázat tárgya
Megbízó pályázatot hirdet budapesti székhelyű állami és / vagy önkormányzati
fenntartásban lévő általános iskolák számára, amelyen a Megbízótól egy, a robotika
témáját felölelő szakkör elindításához szükséges tárgyi eszközöket és a Megbízó szellemi
tulajdonát képező tananyagot nyerhetnek.
3. A pályázat célja
Megbízó a Knorr-Bremse cégcsoport és egyben a világ legnagyobb, vasúti fékrendszereket
gyártó és fejlesztő vállalata. Megbízó társadalmi felelősségvállalási stratégiájának egyik
kiemelt célja a hazai oktatás, ezen belül is a természettudományok oktatásának támogatása
szakértelemmel és anyagi eszközökkel. Megbízó szerint a természettudományokat
érdemes korán, már az általános iskolában megszerettetni a diákokkal, akik fiatalként így
nagyobb eséllyel folytatják majd tanulmányaikat, választanak hivatást maguknak ezen a
területen. Egy robotika szakkör elindítása ehhez a hosszútávú célhoz járul hozzá és kínál
hiánypótló képzést egy, a gyerekek körében népszerű területen.
4. A pályázók köre
Bármely budapesti székhelyű állami és / vagy önkormányzati fenntartásban lévő általános
iskola.
4.1. A pályázó a pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
az általa megadott adatokat a Megbízó és/vagy megbízottjai adatfeldolgozóként – a
hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával – a pályázat lebonyolítása céljából
felhasználja és kezelje. A Megbízó adatkezelésre vonatkozó szabályzata elérhető a
4.2. Azáltal, hogy a pályázó a jelen pályázaton részt vesz:
• feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes listán közzé
tegyék;
• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Megbízó jelen pályázat lebonyolítása,
illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá,

•
•

hogy azokat az általa, az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére
továbbítsa;
tudomásul veszi, hogy Megbízó a Pályázók adatait a jelen Pályázati Kiírás 4.1 pontjában
meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.
A Pályázó a versenyen való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Pályázati
Kiírásban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt, valamint Megbízó
általános adatkezelési szabályzatát.

5. Pályázati követelmények
Pályázó vállalja, hogy
• a Megbízó által biztosított tárgyi eszközöket kizárólag egy, a robotika témakörével
foglalkozó szakkör elindítására és működtetésére használja fel;
• a Megbízó által támogatott robotika szakkörön a Megbízó által biztosított tananyagot
oktatja, a tananyagban meghatározott tematika szerint. A Megbízó lehetőséget ad a
tananyag további fejlesztésére, annak bővítésére;
• a Megbízó által biztosított tananyagot teljes terjedelmében megismerteti a diákokkal,
ennek érdekében a robotika szakkört legalább egy tanéven keresztül működteti –
tetszés szerinti gyakoriságú szakköri foglalkozások megtartásával. Amennyiben erre a
Pályázó – befolyási körén kívül álló okokból – nem lát lehetőséget, erről a Megbízót
időben tájékoztatja, a robotikai szakkör esetleges felfüggesztését vagy leállítását
írásban megindokolja.
• A robotika szakkör felfüggesztése esetén a Pályázó a tárgyi eszközként elnyert
robotokat abban az esetben tarthatja meg, amennyiben a szakkör későbbi folytatására
írásbeli garanciát vállal.
• A robotika szakkör leállítása esetén a tárgyi eszközként elnyert robotokat a pályázó
visszaszolgáltatja a Megbízónak.
6. A pályázat nyertesei
Megbízó összesen öt általános iskolát támogat a Pályázati Kiírásban leírt tárgyi eszközökkel
és tananyaggal. Minden olyan pályázó, amely kész eleget tenni a pályázatban
megfogalmazott követelményeknek (lásd: pályázati követelmények), elnyerheti a pályázat
díját.
Amennyiben ötnél több pályázat érkezik be a pályázati felhívásra, a Megbízó sorsolással
dönti el, mely pályázó iskolák legyenek a pályázat nyertesei. A sorsolás a jogszabályi
feltételeknek megfelelően, 3 tagú sorsolási bizottság felügyelete mellett történik meg,
amelyről jegyzőkönyv készül.
7. Pályázat tartalma
Megbízó a pályázat nyerteseinek az alábbi tárgyi eszközöket biztosítja:
• robotika szakkör tananyagát, amelyet Tarnai György, a Knorr-Bremse Vasúti
Járműrendszerek Hungária Kft. mérnöke dolgozott ki és a Megbízó szellemei tulajdonát
képezi;

•

minden egyes nyertes intézmény részére 10 db mBot robotot, amelyet a nyertes
pályázók kizárólag a szakkör foglalkozásain használhatnak fel a tananyagban foglaltak
demonstrálására. Megbízó az mBot robotot a nyertes pályázóknak ajándékozza,
amelyet az korlátlan ideig használat fel a robotikai szakköri foglalkozásokon.

8. A pályázat benyújtásának módja
Pályázó a mellékelt Nyilatkozat kitöltésével vállalja, hogy kész eleget tenni a pályázat
követelményeinek, a kitöltött Nyilatkozatot Megbízónak határidőig postán vagy emailben,
szkennelt formában elküldi, az alábbi címre:
kommunikacio.BUD@knorr-bremse.com
Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft.
Kovács Beatrix kommunikációs vezető
1238 Budapest, Helsinki út 105.
9. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
10. Nyertesek kihirdetése
Amennyiben öt-nél több pályázat érkezik be a felhívásra, a pályázókat, a sorsolást követő
három napon belül, Megbízó e-mailben értesíti a pályázat eredményéről. Amennyiben
nem kerül sor sorsolásra, a pályázókat Megbízó legkésőbb 2019. április 30-ig e-mailben
értesíti a pályázat eredményéről.
11. Személyi jövedelemadó
A pályázat díjazását SZJA és egyéb járulék terhelheti. Amennyiben felmerül adó- vagy
egyéb járulékfizetési kötelezettség a díjazással kapcsolatban, úgy a Megbízó a nyertes
pályázó nevében kifizeti a díjra esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót, és vállalja a díjjal kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és
illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
12. További információk
A Megbízó a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja
a pályázók erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett.
További információ elérhető munkanapokon 9-17 óra között a +36 1 2894 109-es
információs telefonszámon vagy a kommunikacio.BUD@knorr-bremse.com email címen.

Budapest, 2019. március 6.

