Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság

JÁTÉKSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS – MÓDOSÍTÁS
„A Szervező – tekintettel az aktuális járványügyi helyzetre, illetve annak kiszámíthatatlan alakulására
– fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot, illetve magát a játék lebonyolítását időközben módosítsa,
illetve az egészségügyi előírások betartásával, lehetőség szerint folytassa.
Mivel a jelenlegi helyzet igen bizonytalan, ezért a 2021 – es döntő lebonyolításával kapcsolatban –
amennyiben a fentiektől eltérően kerülne megrendezésre – a Szervező a lehető leghamarabb megosztja
a módosításról szóló információkat a játékban részvevő csapatokkal.”

Fentiek értelmében a Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság fordulói, feladatai az
alábbiak szerint módosulnak (mivel a külső helyszínekre tervezett feladatok megvalósítása
jelen helyzetben komoly kockázatot jelentene):
Negyedik – ötödik és hatodik forduló: 2020. november 10 – 2020. december 14.
Készítsen fel egy pneumatikus működtetésű szemenként vetőgépet kukorica vetésére,
majd végezze el a szükséges leforgatási próbát. A feladathoz tartozó egyéb információk
kiküldésre kerülnek emailben.
A feladatot egy maximum 3 perc hosszúságú vieóban kérjük bemutatni.
-

- Utánfutó vagy pótkocsi világítás csatlakozójának bekötése
A feladatot szintén egy maximum 2 perces videóban kérjük bemutatni.
- Videófilm készítése
Szeretnénk kérni egy maximum 3 perc hosszúságú videófilmet. Téma: miért választottad ezt a pályát,
miért szeretsz ezen a területen tanulni, és miért érdemes ezt a hivatást választani.
Hetedik forduló: 2021. január 11 – 2021. január 22.
-

A preciziós – helyspecifikus – növénytermesztés adatainak gyűjtése, térképezése és
feldolgozása (m-AXI – NET Programban). Előzetes regisztráció után végezhető majd el a
feladat.

Nyolcadik forduló: 2021. január 27 – 2021. február 5.
- Tesztfeladat megoldása
A feladatot a redmenta.hu oldalon kell megoldani regisztráció után.
-

MKB Bank feladat

Eredményhirdetés: 2021. február 15.
A végleges sorrendet és eredményeket 2021. február 15 – én fogjuk közzétenni a Facebook csoportban,
melyről a döntős csapatok hivatalos értesítést is kapnak.
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Országos döntő (várhatóan február végén – március elején kerül megrendezésre):

Az Országos Döntő a 2021 – es AgrárgépShow keretein belül került volna megrendezésre,
mivel azonban a MEGFOSZ a kiállítást a járványügyi helyzetre való tekintettel nem rendezi
meg, ezért a döntő megvalósítása ezen okból és a járványhelyzet miatti korlátozások miatt sem
lehetséges a Hungexpo területén. A döntő várhatóan február végén – március elején kerül majd
megrendezésre, online formában. A szervező minden – a döntővel kapcsolatos információt – a
végleges egyeztetések után tud majd a játékosok tudomására hozni.
Ennek megfelelően a játék időtartama hosszabb lett, és az alábbiak szerint változik:
A játék időtartama:
-

Jelentkezési határidő:
Első forduló:
Második forduló:
Harmadik forduló:
Negyedik – ötödik - hatodik forduló:
Hetedik forduló:
Nyolcadik forduló:
Eredményhirdetés:
Döntő:

2020. szeptember 18.
2020. szeptember 25 – 2020. október 2.
2020. október 5 – 2020. október 16.
2020. október 19 – 2020. november 2.
2020. november 10 – 2020. december 14.
2021. január 11 – 2021. január 22.
2021. január 27 – 2021. február 5.
2021. február 15.
2021. február vége – március eleje

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, jelezzék a letimob@megfosz.com e-mail címen KissWágner Orsolyának, vagy keressék közvetlenül a projektfelelős Viczián Ágnest a
viczian.agnes@megfosz.com email címen, vagy a +36-30/653-7195-ös telefonszámon.
Gödöllő, 2020. november 9.

Tisztelettel:
Viczián Ágnes
marketing és PR

Medina Viktor
igazgató
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