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3. versenyfeladat 2016/17: 

A verseny eleji vállalások tanulságai, valamint 
poszter készítése  

 
Kedves Versenyző! 

Megérkezett az E.ON EnergiaKözösségek verseny 3. kreatív közösségi feladata.  

A feladat beküldési határideje: 2017. május 7. 

Miből áll az 3. versenyfeladat? 

1. A háztartási energia-felmérés részeként megadott min. 3 energiatakarékossági vállalás 
tanulságai 

A 2016/17-es versenyévad 1. feladataként a közösség minden tagja a saját háztartási felmérése végén 
minimum 3 vállalást tett, amit a verseny alatt megpróbál megtenni otthonuk energiafogyasztásának 
csökkentése érdekében. Ezen vállalások tanulságairól kérünk beszámolót minden egyes versenyző 
háztartástól egy rövid online kérdőív kitöltésével: https://goo.gl/forms/0922CUDkEK9bnLj23   

FONTOS!!! Ennek a feladatnak a pontozásánál csak azt nézzük, hogy kitöltötte-e valaki a kérdőívet, 
illetve, hogy egy energiaközösségnek hány tagja töltötte ki. NEM azt, hogy sikerült-e a vállalásokat 
teljesíteni. Nagyon fontos, hogy mindenki őszintén válaszoljon, mivel így is szeretnénk a program 
hatását megismerni.  

 

2. Poszter készítés 

A feladat célja, hogy az alábbi témák egyikét kiválasztva minden közösség 1 posztert nevezzen a 
versenybe. Természetesen, ha szeretne, készíthet többet is, de ebben az esetben, ha többet küldenek is 
el nekünk, jelöljék meg, melyiket értékeljük! A választható témák: 

a) amire büszkék vagyunk, mint közösség (megtakarítás, változtatás, nehézség leküzdése stb.), 
b) amivel másokat meggyőznénk a részvételre, 
c) amivel népszerűsítenénk az energiatakarékos életmódot másoknak – illusztrált történet, 

vicces vagy sokkoló ábrák kísérő szöveggel stb. 
d) amiket tudnánk és/vagy tervezünk az energiaközösségekben való részvétel után a saját, 

szélesebb közösségünkben/településünkön csinálni, 
e) ahogy elképzeljük egy család hétköznapjait energiafelhasználás szempontjából 20 év múlva, 

2037-ben. 
 

A legjobb posztereket kinyomtatjuk és kiállítjuk a záró rendezvényen.  
 
A feladatok leírása a EnergiaKözösségek honlap / Verseny menüpont oldalról is letölthetőek. 

 

Mit kell megcsinálni és beküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2017. május 7-ig? 

1. A közösség minden háztartása töltse ki az online kérdőívet a min. 3 vállalás tanulságairól a 
megadott linken - erről igazából nem kell semmit beküldeni, mi ellenőrizzük 

2. Egy poszter elektronikus formában – 1 példány / közösség. Ha egy közösség papíron csinálja 
meg a posztert, kérjük, fényképezzék le és úgy küldjék el számunkra! 

  

https://goo.gl/forms/0922CUDkEK9bnLj23
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
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Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Megnézzük, hogy a közösség hány tagja tölti ki a kérdőívet – a tartalmat nem pontozzuk csak a 
darabszámot! 
Kérjük, őszintén töltsétek ki! Senkinek nem vonunk le pontot azért, mert nem sikerült valamit 
teljesítenie! 

2. A posztert a következő szempontok alapján értékeljük: 

 mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, energiatakarékos életmód 
alapelveinek, és ezt milyen jól tartalmazza az anyag, fejti ki a leírás;  

 mennyire látszik/érződik rajta a közösségi munka, gondolkodás; 

 mennyire van ötletesen, kreatívan, és élvezhetően kivitelezve?  

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

Az elkészült feladatokat az info@energiakozossegek.hu címre kell elküldeni. 

Ha 5 MB-nál nagyobb terjedelmű a kész anyag, kérjük, valamilyen nagy file küldésére alkalmas 
programmal küldjétek el (pl. mammutmail, told a cuccot), NE email csatolmányaként! 

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/386 0922 számot. 
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