
Szabályzat
Erdély Pitch 2022

1. Általános információk az Erdély Pitch 2022 ötletversenyről

1.1. A verseny szervezője a Pénzcsinálók.ro gazdasági portált működtető Média Index Egyesület.

1.2. A verseny támogatói az OTP Bank Románia Rt. és az OTP Consulting Románia Kft.

1.3. A verseny szakmai partnerei az IT Plus Cluster, a PONT Csoport és a Zoom Studio.

1.4. A verseny médiapartnerei a Kolozsvári Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió.

1.5. Ötlet - lehet egy megoldás, termék, szolgáltatás, alkalmazás, design, bármilyen alkotás vagy akár egy egész

vállalkozás, ami egy jól azonosított problémára ad választ.

1.6. Versenyző - az Erdély Pitch 2022 ötletversenyen résztvevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező

egyetemista (beleértve az alapképzéses, mesterképzéses és doktorandusz hallgatókat).

1.7. Csapat - legalább 2 versenyzőből álló csoport, amely megfelel a jelen szabályzatba belefoglalt jelentkezési

feltételeknek.

1.8. Zsűri - a szervezők által felkért, szakértőkből álló csoport, amelynek feladata, hogy a jelen szabályzatban

szereplő előírások betartásával kiválassza a verseny továbbjutóit, valamint díjazottjait.

1.9. Pitch - az a tevékenység, amely során a versenyzők egy rövid, 15-20 perces előadásban mutatják be az

ötletüket a zsűrinek. A pitch közben vagy a pitchet követően a zsűri kérdéseket tehet fel, az ötlet erősségeire

vagy gyengeségeire világíthat rá. Amennyiben indokolt, a zsűri le is állíthatja a pitchet.

2. A verseny időtartama

2.1. A verseny 2022. január 25. és 2022. április 5. között zajlik.

2.2. A verseny elindulásának dátuma: 2022. január 25.

2.3. A csapatok jelentkezésének, illetve az ötletek beküldésének határideje: 2022. február 28., 24 óra.

2.4. Az előzsűrizés eredményeinek és a továbbjutók névsorának kihirdetésének határideje: 2022. március 23.

2.5. A OTP Bank Románia Alapítvány bukaresti székhelyén megszervezett döntő dátuma: 2022. április 5.

2.6. A verseny szervezője jól megalapozott okokból változtathat a verseny szabályzatán, illetve a szabályzatban

szereplő dátumokon a következő eljárás betartásával:
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2.6.1. A versenyzők e-mailben történő tájékoztatása legalább 3 nappal azt megelőzően, hogy a

módosításoknak konkrét hatásuk lenne a versenyre.

2.6.2. A módosított szabályzat, illetve a versenyben meghatározott új dátumok közzétételével a verseny

honlapján.

3. A jelentkezés módja

3.1. Az Erdély Pitch 2022 versenyre egyetemistákból (beleértve a mesterképzős és doktorandusz hallgatókat is)

álló csapatok jelentkezhetnek.

3.2. A versenyben való részvétel regisztrációhoz kötött.

3.3. Érvényes regisztráció alatt a szervező azt érti, hogy a jelentkező a megadott jelentkezési határidőig elküldi a

jelentkezési űrlapot, valamint a versenyben való részvételhez szükséges munkájukat.

3.4. A regisztráció e-mailen keresztül történik, és abban az esetben érvényes, ha a jelentkező csapatok 2022.

február 28-án 24 óráig az erdelypitch2022@gmail.com e-mail címre elküldik a videóból, legfeljebb 10

oldalas prezentációból és 2 éves költségvetésből álló munkájukat, emellett a

penzcsinalok.ro/erdelypitch2022 oldalon közzétett jelentkezési űrlapon felsorolják a csapat tagjaival

kapcsolatos szükséges információkat.

3.4.1. A résztvevők a jelentkezési űrlapban megadják a családnevüket, keresztnevüket, valamint annak a

felsőoktatási intézménynek a pontos megnevezését, amelyben a tanulmányaikat aktívan folytatják.

3.4.2. A csapat tagjainak adatait tartalmazó jelentkezési űrlapban a csapatok megjelölik azt a csapattagot,

amely aktív OTP Bank Románia bankszámlával rendelkezik, emellett megadják a bankszámla számát

is.

3.4.3. A csapat tagjait tartalmazó jelentkezési űrlapban a csapattagok nevei mellett megjelölésre kerül,

hogy az adott csapattag melyik terület szakembere.

3.5. Jelentkezni olyan innovatív ötletekkel lehet, amelyek megoldást jelentenek valamilyen jól meghatározott

problémára a fenntarthatóság, környezetvédelem témakörében, és/vagy az ötletnek társadalmi hozadéka

van.

3.6. A jelentkezéssel a csapatok elfogadják, hogy személyes adataik (név, oktatási intézmény, bankszámlaszám) a

verseny futamideje alatt a verseny szervezőjének kezelésébe kerülnek.

4. A résztvevőkkel kapcsolatos megkötések

4.1. A csapattagok száma nincs meghatározva, de egy csapatot legkevesebb 2 személy alkothat.

4.2. A csapatok tagjait illetően életkorbeli megkötés nincs, de a csapattagoknak egyetemi alapképzésen,

mesterképzésen vagy doktorképzésen kell részt venniük. A versenyben való részvételhez aktív hallgatói

jogviszony szükséges.

4.3. A versenyen Romániában akkreditált felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint olyan román

állampolgárok vehetnek részt, akik egy külföldön bejegyzett felsőoktatási intézményben rendelkeznek aktív

hallgatói jogviszonnyal.
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4.4. A csapattagoknak rendelkezniük kell az elküldött ötlet megvalósításához szükséges kompetenciákkal (pl.

közgazdász, marketinges, programozó, dizájner, UX/UI szakember stb.)

4.5. A csapatban egy szakterületről lehetnek többen is, a zsűri viszont értékeli, ha a csapat összeállításában a

hatékonyság elve érvényesül.

4.6. A verseny nyitott olyan egyetemisták számára is, akik autodidakta vagy egyéb módon sajátítottak el

ismereteket bizonyos területekről.

4.7. A csapat legalább egy tagja OTP Bank Románia bankszámlával kell rendelkezzen.

4.8. A versenyben nem vehetnek részt az Erdély Pitch 2022 szervezőjének és támogatóinak

alapítótagjai/tulajdonosai, alkalmazottai és ezek elsőfokú rokonai.

5. A verseny lebonyolítása

5.1. A verseny a jelen szabályzat 1. pontjában megadott dátumok betartásával két szakaszban zajlik. Az első

fordulóra online kerül sor, a második fordulóba továbbjutó csapatok pitchversenyen vesznek részt

Bukarestben.

5.2. Az első fordulóban zajló előzsűrizés során a zsűri a továbbjutó csapatokról a beküldött videó, prezentáció és

költségvetési terv alapján dönt.

5.3. A regisztrálás során beküldött videó javasolt hossza 3-5 perc. Ebbe a csapatok minden olyan lényeges

információt bele kell foglaljanak, amelyek megismertetik a feltárt problémát, az azt megoldó ötletet,

valamint a megvalósítás lehetséges hozadékait.

5.3.1. A videót nyilvános anyagként használja a verseny szervezője. Elérhető lesz a verseny honlapján, a

közösségi médiában, valamint a médiában.

5.4. A regisztrálás során beküldött prezentáció legfeljebb 10 oldalas lehet, a csapatok bármilyen közismert

formátumot választhatnak. A prezentáció írott formában, esetleg ábrák felhasználásával részletesen

bemutatja a csapat ötletét. A prezentációban az ötlet kidolgozottsága, a piaci potenciál, illetve kompetitív

előny bemutatása számít, valamint a konkurencia felmérésének kell hangsúlyt kapnia.

5.5. A regisztrálás során beküldött 2 évre szóló költségvetésnek az ötlet/ MVP (minimum viable product)

megvalósítására kell vonatkoznia. Az ötlettől függően a költségvetési tervnek tartalmaznia kell a bér-,

eszköz- és anyagköltségeket is.

5.6. Az első fordulóból legkevesebb 4 csapat jut tovább a verseny második fordulójába.

5.7. A második fordulóban a továbbjutó csapatok 15-20 perces pitch során mutatják be ötleteiket. A szakmai

zsűri ebben a szakaszban kérdéseket tesz fel, az ezekre adott válaszokat is figyelembe veszi a döntése során.

5.8. Úgy az előzsűrizés, mint a pitchverseny során a zsűri a következő szempontokat veszi figyelembe a döntése

meghozatalánál:

- A probléma/lehetőség azonosítása, bemutatása.

- A javasolt ötlet/megoldás milyen mértékben ad választ a bemutatott

problémára/lehetőségre?

- A javasolt ötlet/megoldás mennyire lehet működőképes valós piaci körülmények között?

- Az ötlet/megoldás kidolgozottsága.
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- Az ötlet/megoldás skálázhatósága.

- A piac felmérése, a célpiac meghatározása.

- A bemutatott üzleti modell.

- Az üzleti modell pénzügyi fenntarthatósága.

- Amennyiben az ötlet pénzügyileg nem fenntartható, milyen társadalmi hozadékai vannak,

hány embert vagy milyen közösségeket érint pozitívan?

- A marketing- és értékesítési terv kigondoltsága.

- Egyéb tényezők figyelembe vétele, amelyek a zsűri szerint fontosak.

5.9. Az ötlet tulajdonjoga minden vonatkozásban a feltöltő csapaté marad.

6. A verseny díjazása

6.1. A verseny összdíjazása 11 000 euró.

6.2. A második fordulóban kiválasztott legjobb csapat, amely a verseny nyertesének is tekinthető, 5000 euró

díjban részesül.

6.3. A zsűri két, egyenként 500 euró értékű különdíjat is kioszt.

6.4. Az 5000 eurós díjat, valamint a két egyenként 500 eurós díjat nyereményként kapják meg a verseny

díjazottjai. Az összeg felhasználásáról a csapat tagjai rendelkeznek.

6.5. Az 5000 és 500 eurós díjak a regisztrációnál megadott OTP Bank Románia bankszámlára kerülnek átutalásra.

A csapat tagjai saját maguk döntenek a nyeremény egymás közötti szétosztásáról, a szervező ezzel

kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

6.6. Az 5000 eurós díjak kifizetése az eredményhirdetést követő 3 hónapon belül történik.

6.7. A verseny döntőseinek az OTP Consulting Románia Kft. szakmai és pályázati tanácsadást nyújt, amelynek

keretében felajánlhatja annak a lehetőségét, hogy olyan vállalkozói képzést is magába foglaló programban

vegyenek részt, amelynek végén akár az ötleteik megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokra is

pályázhatnak.

6.8. Az első helyezett csapat 3000 eurós, a második és harmadik helyezett csapatok egyenként 1000 eurós

reklámcsomagot nyernek a Pénzcsinálók.ro gazdasági portálon.

6.8.1. A reklámcsomagokat utalványok formájában kapják meg a csapatok.

6.8.2. Az utalványok 2023. december 31-ig használhatóak fel.

6.8.3. A reklámutalványok felhasználásánál a megbízottnak joga van visszautasítani olyan hirdetéseket,

amelyek sértik a portál működési elveit, a képviselt értékeket, vagy nem felelnek meg a

szerkesztőség által is alkalmazott minőségi kritériumoknak.

6.8.4. A reklámutalványt nem kell egy részletben, egyetlen reklámkampányra felhasználni.

6.8.5. A reklámutalványokat tilos eladni.

6.8.6. A reklámutalványok átadhatók egy magánszemély, jogi személy vagy egy civil szervezet számára.

6.8.6.1. Amennyiben egy csapat úgy dönt, hogy a reklámutalványt átadja a fent megnevezett

kategóriák valamelyikének, azt az összes csapattag aláírásával ellátott nyilatkozatban jelzi a
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Pénzcsinálók portál kiadója számára úgy, hogy egyértelműen megnevezi a

kedvezményezettet.

6.8.6.2. Az átadott reklámutalványnak csak egyetlen tulajdonosa lehet, akire szintén vonatkoznak

a 6.8.3., 6.8.4 és a 6.8.5. pontokban foglaltak.

6.9. A szervezők és a résztvevők a díjak kifizetésénél, illetve bevételezésénél a hatályos adóügyi

szabályozásoknak megfelelően járnak el.

6.10. A díjak kifizetése a Román Nemzeti Bank (BNR) 2022. április 5-én közzétett lej/euró középárfolyamán

történik.

7. A szervező jogai

7.1. A verseny megszervezése jelen szabályzat és a saját víziója szerint.

7.2. A szabályzat módosítása, abban az esetben, ha a szervező betartja az érdekelt felek értesítésével

kapcsolatos, jelen szabályzatban foglalt feltételeket.

7.3. A zsűri tagjainak megnevezése az első és a második fordulóban.

7.4. További információk igénylése, valamint a megadott információkkal kapcsolatos pontosítások kérése a

verseny résztvevőitől annak érdekében, hogy ellenőrizze a megadott adatok valódiságát.

7.5. Elutasíthatja azokat a jelentkezőket, amelyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek.

7.6. Kizárhatja a versenyből azokat a résztvevőket, akik a verseny futamideje alatt bizonyíthatóan téves vagy

pontatlan adatokat közöltek, megsértették a verseny szabályzatát vagy helytelenül, erkölcstelenül

viselkedtek a verseny résztvevőivel, szervezőivel vagy azok partnereivel szemben.

7.7. A szervező a nyertesek nevét és a nyeremény értékét az Erdély Pitch versenyről szóló tájékoztatásokban

nyilvánosságra hozza.

7.8. A nyertesek kiválasztásával és bemutatásával kapcsolatos tevékenység céljából a szervező és a partnerei

jogosultak a nyertesek bizonyos személyes adatait, az általuk beküldött videókat és a döntőn készült

fényképeket és felvételeket felhasználni, továbbítani, terjeszteni, megjeleníteni, közzétenni és más módon

reklámozni, korlátozás nélkül.

8. A szervező kötelezettségei

8.1. A versennyel kapcsolatos minden információ megosztása a résztvevőkkel és a zsűrivel.

8.2. A résztvevők személyes adatait a jelen szabályzatban ismertetett adatvédelmi szabályoknak megfelelően

használhatja.

8.3. Egyenlő feltételeket teremtsen a résztvevők között a verseny során.

9. A résztvevők jogai

9.1. Minden olyan információhoz való hozzáférés, amelyet a verseny lebonyolítása során a szervező és partnerei

jelen szabályzat szerint a résztvevők rendelkezésére bocsátanak.

9.2. A versenyhez kapcsolódó tevékenységekben való részvétel.

5 / 7



9.3. Visszajelzést kapni a zsűritől vagy a szervező által megnevezett bármely más szakembertől.

9.4. Valós idejű információt igényelni a versenyben történő előremenetelről.

10. A résztvevők kötelezettségei

10.1. Jelen szabályzat betartása, illetve a szabályzat esetleges módosításainak, kiegészítésének történő megfelelés

a verseny teljes időtartama alatt.

10.2. Tisztességes és tiszteletteljes magatartást tanúsítani a többi résztvevővel, a zsűri tagjaival, valamint a

szervezőkkel szemben.

10.3. A nyertes csapatok képviselői kötelesek megtenni a megfelelő nyilatkozatokat, és válaszolniuk kell a

szervezők és az esemény médiapartnereinek kérdéseire.

11. Személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések

11.1. A verseny szervezője magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

szóló rendeletét. Ennek értelmében  a szervező köteles biztonságos módon és kizárólag az alábbiakban

meghatározott célokra használni azokat a személyes adatokat, amelyekhez a Erdély Pitch 2022 ötletverseny

során hozzájut.

11.2. Az adatkezelést a Pénzcsinálók.ro portál működtetője, a Média Index Egyesület végzi, amelynek

adóazonosítója: 13901689, székhelye: Kolozsvár, 1989. December 21. sugárút (Magyar utca), 5. sz./20.,

Románia, hivatalos képviselője Gyöngyi Annamária, elnök. Az adatkezelő elérhetősége: +40-740 019 933 /

erdelypitch2022@gmail.com. Az adatkezelés az adatkezelő székhelyén, valamint elektronikusan történik.

11.3. A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az érintettek

a versenyre való regisztrációval egyidejűleg, jelentkezésük elküldésével megadják.  A csapattagok a

regisztráció elküldésével kijelentik, hogy önkéntesen és befolyásolástól mentesen hozzájárulnak a

regisztráció során megadott adatok szervező és partnerei általi kezeléséhez, feldolgozásához, és esetenkénti

közzétételéhez.

11.4. A kezelt adatok körét a jelentkező csapatot alkotó tagok neve és szakterülete, az oktatási intézmény,

amelyben tanulnak, a csapat e-mail címe, a bankszámla adatok, valamint a benevezett ötletre vonatkozó –

szóban elhangzó, írott és audiovizuális - információk alkotják.

11.5. Az adatkezelés célja az Erdély Pitch 2022 verseny lebonyolítása, a jelentkező csapatokat alkotó természetes

személyek azonosítása, a velük való kapcsolattartás, a verseny feltételeinek való megfelelés ellenőrzése, az

ötletek értékelése, a verseny eredményének kihirdetése, a nyeremények folyósítása, valamint a jogszabályi

kötelezettségeknek való megfelelés.

11.6. A nyertesek kiválasztásával és bemutatásával kapcsolatos tevékenység céljából a szervező és a partnerei

jogosultak a nyertesek bizonyos személyes adatait (csapatnév, tagok neve és szakterülete), az általuk
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beküldött videókat és a döntőn készült fényképeket és felvételeket felhasználni, továbbítani, terjeszteni,

megjeleníteni, közzétenni és más módon nyilvánosságra hozni, korlátozás nélkül.

11.7. A szervező az adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja. Figyelembe véve, hogy

a szervezőnek jogszabályi kötelezettségei vannak a projekt lebonyolítására vonatkozó dokumentációk

(pályázók köre, elbírálási folyamat és nyeremények odaítélése, nyeremények folyósítása) archiválására, a

szervező az adatokat a verseny lezárásától számított 5 évig tárolja, ezt követően törli, kivéve azokat az

eseteket, amikor jogszabályi kötelezettsége van bizonyos adatokat ennél hosszabb ideig

megőrizni/archiválni.

11.8. Minden érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogával és az

információszabadságról szóló jogával:

- tájékoztatás kérhet a kezelt személyes adatokról,

- kérheti a kezelt adatok helyesbítését vagy módosítását,

- kérheti a kezelt adatok törlését – amennyiben a jogszabályi keretek megengedik,

- kérheti a személyes adatok korlátozását,

- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

- továbbá jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A résztvevők megértik és elfogadják, hogy saját felelősségre vesznek részt a versenyben.

12.2. A verseny szervezője és annak partnerei nem vonhatók felelősségre a résztvevők azon döntéséért, hogy

részt vesznek ebben a versenyben, sem a részvételről szóló döntés esetleges következményeiért.

12.3. A résztvevők a versenyre történő jelentkezéssel elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat, nem okoznak

sem anyagi, sem immateriális kárt a szervezőnek, valamint annak partnereinek.
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