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Az EIT Food RIS Challenge Labs Eseményen való részvétel szabályai 

 

1. Általános rendelkezések 

1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg az EIT Food Challenge Labs-en való 
részvétel szabályait és feltételeit, mely 2022. július 21-22. között kerül megrendezésre (a 
továbbiakban: "Esemény"). Az esemény szervezője és operatív lebonyolítója: PANNON Pro Innovációs 
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: "Szervező"), aki az EIT Food CLC North-East Sp. z o.o. által előírt 
módszertant és kereteket követi. 

2. A rendezvényen való részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétellel kapcsolatos részletek a „3. 
Résztvevők” pont alatt találhatóak.  

3. Az Esemény részletes menetrendjét a Szervező a honlapon teszi közzé: www.klimainnovacio.hu és 
a jelentkezők, valamint résztvevők által megadott e-mail címre is elküldi.   

2. Az Esemény célja 

1. Az Esemény célja, hogy a résztvevők innovatív ötleteket dolgozzanak ki az élelmiszeripar aktuális 
kihívásaira. A versenyben résztvevő csapatok egy kétnapos esemény során, design thinking és service 
design trainerek segítségével, valamint élelmiszeripari mentorok támogatásával dolgozhatják ki 
ötleteiket, majd egy pitch verseny keretén belül prezentálhatják azt a zsűrinek. A legjobb csapatok 
fesztivál belépőket kaphatnak, valamint más szakmai díjakat is elnyerhetnek a versenyzők. 

2. Az Esemény során a résztvevőknek csoportban kell dolgozniuk.  

3. A kiválasztott nyertes csapat, illetve csapatok Sziget Fesztivál és Strand Fesztivál belépőket 
kaphatnak a Szervezőtől, amellyel kapcsolatos részletek a „6. Díjak” pont alatt találhatóak.  

3. Résztvevők 

1. A Résztvevők cselekvőképes felnőttek lehetnek, akik motiváltak és képesek innovatív 
termékek/szolgáltatások kitalálására és tovább fejlesztésére csapattársaikkal együtt. 

2. A Résztvevők nem lehetnek a Szervező munkatársai, vagy nem kapcsolódhatnak közvetlenül a 
Szervezőhöz.  

3. A Résztvevő az Eseményre Google form-on keresztül tud jelentkezni.  

4. A jelentkezési űrlap rövid válaszokat igénylő kérdésekből áll (például alapadatok, melyek kezelése 
az Adatvédelmi tájékoztató szerint történik: https://klimainnovacio.hu/hu/eit-food-adatvedelmi-
tajekoztato; motiváció, szakmai tapasztalat).  

5. A jelentkezési űrlap elküldése előtt a Résztvevő köteles elolvasni és elfogadni az Adatvédelmi 
tájékoztatót és jelen Részvételi szabályzatot.   

6. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező vagy bármely hozzá kapcsolódó harmadik fél közzé 
tegye a Résztvevőről készült fényképeket vagy videókat, amelyek az EIT Food Challenge Labs esemény 
során készültek, mindezt az EIT Food vállalkozásfejlesztési és startup programjaihoz kapcsolódó 
nyomtatott, online vagy videó alapú marketing anyagokhoz felhasználva.  
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7. A jelentkezési lap alapján a Szervező 0-2-es skálán, az alábbi kritériumok alapján értkeli a potenciális 
Résztvevőt:  

1. kritérium - A Résztvevő olyan ismeretekkel rendelkezik, amelyek hasznosak az innovációs 
megoldás kitalálásában és tovább fejlesztésében. 

2. kritérium - A Résztvevőnek olyan releváns tapasztalata van, amely hasznosnak bizonyul a 
hatékony csapatmunka és kiegészítőleg hat az innovációs tervezési folyamat során. 

3. kritérium - A Résztvevő motivációja megfelelőnek ígérkezik az innovációs megoldás 
kidolgozása és a programon való aktív részvétel során.  

Értékelési skála: 

0 - semmilyen szempontból nem felel meg az adott értékelési kritériumnak 

1 - bizonyos mértékig megfelel néhány kritériumnak 

2 - egy adott résztvevő teljes mértékben megfelel a kritériumnak 

8. A Bizottság legfeljebb 60 embert jogosít fel az eseményen való részvételre, akiket a Szervező több 
főből álló zsűrije választ ki. A bizottság tagjai az értékelést átbeszélik.  

9. Minden jelentkező visszajelzést kap a programba való bejutás eredményéről az űrlap kitöltése során 
megadott e-mail címen.  

10. Az e-mailben értesített Résztvevő köteles maximum 3 napon belül megerősíteni részvételi 
szándékát a Szervezőnek, valamint aláírni a „Participant consent form”-ot.  

4. A résztvevők jogai és kötelezettségei 

1. A meghívott Résztvevőnek a Szervező által megadott időpontban és platformon meg kell jelennie és 
aktívan részt kell vennie a workshop-on és pitch versenyen. 

2. Ha a Résztvevő valami okból kifolyólag nem tud az eseményen részt venni, akkor arról köteles 
legalább három nappal előre tájékoztatni a Szervezőt e-mailben.  

3. A rendezvény ideje alatt minden résztvevő jogosult és köteles: 

A. az eseményen való részvételre az előre kommunikált ütemterv szerint,  

B. a tananyag megismerésére és alkalmazására,  

C. a végső prezentációt, valamint a végső prototípusról képet vagy videót a Szervező 
rendelkezésére bocsátani, ezenkívül közreműködni az Esemény során tanultak felmérésében, 
mely során a Szervező köteles betartani az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.  

D. szakemberekkel és trénerekkel való kommunikációra a Szervező által felajánlott mértékben.  

4. Minden Résztvevőnek számítógéppel kell rendelkeznie, amelyen a feladatokat elvégzi.  

5. A rendezvény minden Résztvevője köteles: 

a) aktívan részt venni az egész rendezvényen a menetrendnek megfelelően                                  
(2022. július 21-22.). 

b) aktívan részt venni a csapatmunkában a workshop során, valamint az egyes napok között is 
intenzíven elköteleződni.   
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c) megfelelni a jelen Szabályzat rendelkezéseinek. 

6. Ha a Résztvevő megsérti a rendelkezéseket a Szervező kizárhatja az Eseményből, ezeket az eseteket 
a Szervező egyedileg mérlegeli. 

5. Az Esemény megvalósítása és menete 

1. Az esemény egy 2 napos tervezési folyamatból fog állni (kutatás, ötletelés és prototípus kitalálása, 
prototípus továbbfejlesztése) a design thinking és service design metodikákat követve, melyet a 
www.klimainnovacio.hu weboldalon közzétesz és a Résztvevőknek az általuk megadott e-mail címre 
az Esemény előtt legalább 3 nappal elküldi.  

2. Az Eseményen Résztvevők az EIT Food Challenge Lab során aktívan együtt dolgoznak 3-7 fős 
csapatokban. A beosztás a jelentkezés alapján készül el a Szervező által és az első alkalommal kerül 
ismertetésre.  

3. Minden Résztvevő csak egy csapat tagja lehet. 

4. Az Esemény végén a zsűri az 1-3. helyezettet értékeli a prezentációk alapján, de esetlegesen 
különdíjat is kioszthat.  

5. A projektértékelési kritériumokat a Szervező bemutatja az Esemény első napján.  

6. A csapatok prezentációját követően a zsűri dönthet úgy, hogy kevesebb csapatot választ ki, mint 
három. 

6. Díjak 

1. A verseny fődíja Sziget Fesztivél és Strand Fesztivál belépőjegy, azoknak a csapatoknak, amelyek a 
szakmai zsűri által kiválasztásra kerülnek.  

2. Az egyéb szakmai díjak a Szervező által közzétételre kerülnek az Eseményt megelőzően a 
www.klimainnovacio.hu weboldalon.  

 

7. Szellemi tulajdonjogok 

2. A Szervező nem szerezhet szellemi tulajdonjogot az Esemény során létrehozott projektekben.  

8. Reklamáció 

1. Az Esemény menetével kapcsolatos panaszokat írásban vagy e-mail formájában lehet begyújtani. A 
panasznak legalább a teljes nevet, e-mail címet, lakcímet kell tartalmaznia, valamint a panasz pontos 
leírását kell ismertetni. Az alábbi címeken lehet panaszt tenni:  

a) Írásban: 1525 Budapest, Pf. 193. 

b) Elektronikus úton: startup@ppis.hu 

2. A panaszokat a Szervező figyelembe veszi. A panasz eredményéről a Résztvevőt írásban értesíti (a 
panasz levélben ismertetett címen), a panasz kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül.  

9. Záró rendelkezések 

A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog alkalmazandó rendelkezéseit kell 
figyelembe venni.  


