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VERSENYKIÍRÁS* 
 

 
A verseny alapvető célja, hogy minden netaktivista társadalmi munkája elismeréseként értékes 

nyereményeket sorsoljunk ki az aktívabb szereplők között. A verseny az aktivitást és a szorgalmat tartja 

szem előtt, ezért érdemes minél többet dolgozni egy-egy feladaton. A szabályokat az alábbiakban 
olvashatod: 

 
 

Általános szabályok 
 

1. pont 
Minden résztvevőnek a munkáját pontozzuk. A pontozás a munkád alapján történik úgy, 

hogy minden beírt hozzászólásról, kommentről, postról, stb. készítesz egy képet a „Print 
Screen” (néhány számítógépen: „Prt Scr”) billentyű segítségével. FONTOS! Hogy a képet akkor készítsd 

el, amikor az adott oldalon már megjelent és már mindenki számára olvasható! Ezt követően a 

levelezőprogramba belépve válaszd az „új levél írása” parancsot. A leveled címzettje minden esetben a 
netkampany@societas.hu cím legyen! A levél tartalma pedig ne legyen semmi más, mint a beillesztett 

kép. Ezt úgy tudod beilleszteni, hogy az egér jobb klikkje után megjelenő menüsorból kiválasztod a 
„beillesztés” parancsot. A tárgy mezőt kérlek hagyd üresen. 

 

2. pont 
Minden netaktivista az általa hivatalosan regisztrált e-mailcímével /címeivel vesz részt a játékban.  

 

3. pont 
Minden játékos tetszőleges számú, de legalább 3 különböző e-mail címmel vehet részt a 

játékban. 
 

4. pont 
Az e-mail címekhez tartozó pontszámok nem összevonhatók! Minden cím egyénileg vesz részt a 

versenyben. 

 

5. pont 
A fenti módon megküldött minden e-mail 1 pontot ér. Itt fontos megjegyeznem, hogy csak azután 
az e-mail után jár pont, amelyiket az 1. feladat c. levelemben leírt feltételek alapján regisztrált e-mail 

címről küldtél. Nem regisztrált e-mail címről küldött e-mailért nem jár pont! 

 

6. pont 
Ha ugyanazt a hozzászólást, kommentet, stb. kétszer küldöd el, akkor a verseny szabályai szerint 
büntetésként 1 pontot levonunk az e-mail címeden nyilvántartott pontokból. 

 

7. pont 
Ha a hozzászólásodhoz legalább 10 komment érkezik, akkor plusz egy pontot írunk jóvá Neked! 

Ezt is a fenti módon neked kell megküldened számunkra! Minden további 10 komment esetén további egy 
pont jár! Pl.: Ha vandergahast@citromail.hu beírására 34 válasz érkezik és erről megkapjuk a Print 
Screen-es e-mailt, akkor további 3 pontot írunk jóvá. 
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8. pont 
Ha egy fórumon új topic-ot, azaz témát nyitsz, azért 5 pont jár. Ha új blogot hozol létre, azért is 5 

pont jár. Azonban mindkét esetben egy héten maximum egy új topic és egy új blog pontszáma 
írható jóvá az e-mail címhez tartózó egyenlegedre. Csak olyan topic, vagy blog után írunk jóvá pontot, 

amelyik az adott oldalon legalább egy hétig elérhető, azaz az oldal moderátorai nem zárják be, nem 
vonják össze más topic-kal és legalább 20 hozzászólás érkezik hozzá! 

 

9. pont 
Ha a saját topicodon, vagy blogodon 10 hozzászólás érkezik, akkor plusz 1 pontot jóváírunk 

Neked. Minden további 10 hozzászólásonként újabb 1 pontot kapsz. 
 

10. pont 
A pontverseny pillanatnyi eredményeit naponta megküldjük a 1. feladatban leírt módon regisztrált e-mail 
címek mindegyikére. 

 

11. pont 
A pontverseny három különböző szinten lesz kiértékelve: 

a. Napi 
b. Heti 
c. Összesített 

 

a. Napi 
A napi pontszámokat az adott nap 0:00 és 23:59 perc között beérkezett „Prt Scr” e-mailek alapján 
számítódik. Itt választjuk meg a nap győztesét! 

Díjak: 
1. Az adott napon a legtöbb pontszámot elért e-mail cím. 

2. A napi sorsolás győztese. A sorsoláson az a csapattag vesz részt automatikusan, aki a fenti 
időszakon belül legalább 30 pontot elért. 

 

b. Heti 
A heti pontszámokat az adott hét hétfő 0:00 percétől vasárnap 23:59 perc között beérkezett „Prt Scr” e-

mailek alapján számítódnak. Itt választjuk ki a hét győztesét! 
Díjak: 

1. Az adott héten a legtöbb pontszámot elért e-mail cím. 

2. A heti sorsolás győztese. A sorsoláson az a csapattag vesz részt automatikusan, aki a fenti 
időszakon belül legalább 150 pontot elért. 

 

c. Összesített 
A 2010. január 15. 0:00 perctől 2010. április 30. 23:59 között beérkezett „Prt Scr” e-mail alapján 
számítódnak. Itt választjuk ki az abszolút győztest! 

Díjak: 

1. A legtöbb pontszámot elért e-mail cím. 
2. A fődíj sorsolásának győztese. A sorsoláson az a csapattag vesz részt automatikusan, aki a fenti 

időszakon belül legalább 2000 pontot elért. 
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12. pont 
Általános szabály, hogy a KISOKOS-ban szereplő etikai normáknak minden esetben meg kell 
felelni, aki szándékosan és tudatosan megsérti az abban szereplő normákat, azt a versenyből 

azonnal kizárjuk és a csapatból való távozásra szólítjuk fel! 

 
 

Díjak, nyeremények 
 
A nap győztese és napi sorsoláson nyerhető díjak: 

SOCIETAS Netkampány emléktárgyak  
(póló, bögre, baseball sapka, pulóver, pen-drive)  

 

    
 

A sorsolás győztese tetszőlegesen választhat a fenti tárgyak közül! 
 

A hét győztese és a heti sorsoláson nyerhető díjak: 

VOLT fesztivál, SZIGET 2010 fesztivál, BALATON SOUND fesztivál napijegyek 
 

 
A nyertes választhatja ki a fesztivált, illetve, hogy melyik napon kíván részt venni az adott fesztiválról! 
 

Az abszolút győztes és az összesített verseny sorsolásának díjai: 
2 db SZIGET 2010 ott alvós hetijegy, vagy 

 

 
 

egy wellness hétvége két személy részére a HUNGUEST HOTEL PELION**** -ban 
 

 
 

A hétvégét a győztes választhatja ki, de nem lehet naptáras ünnepre eső hétvége! 
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A nyeremények sorsolását, mindig az adott napot, hetet követő napon tartjuk a SOCIETAS Országos 
Irodáján. A sorsolás eredményét és a győztes e-mail címet megküldjük Neked! 

 

A győztes a nyereményét 2010. május 8-án, szombaton a kampányt követő SOCIETAS köszönöm 
bulin veheti át ünnepélyes keretek között Budapesten, amelynek részleteiről később még tájékoztatunk 

téged! 
 

A verseny későbbi szakaszaiban a SOCIETAS kampánystábja fenntartja a jogot, hogy a versenykiírást 

indoklás nélkül megváltoztassa! 
 

Jó szórakozást és jó munkát kívánok! 
 

 
Budapest, 2010. január 12. 

 

 
 

Patek Gábor       
kampányfőnök 
 
SOCIETAS – Új Mozgalom 
1061 Budapest, Jókai u. 6. 
Mobil: +36.20.466.84.89 
gabor.patek@mszp.hu  
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