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3. versenyfeladat 2020/2021: 

A verseny eleji vállalások tanulságai, valamint 
egy klímabarát nyaralás megtervezése 

 
Kedves Versenyző! 

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

A feladat beküldési határideje: 2021. április 25. 

Miből áll az 3. versenyfeladat? 

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

A 2019/20-as 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, illetve a járvány miatt kialakult egyedi helyzetről 
kérünk beszámolót minden egyes versenyző háztartástól egy rövid online kérdőív kitöltésével: 
https://www.surveymonkey.com/r/EK_20-21_3feladat  

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

 

2. Egy klímabarát nyaralás megtervezése 
 
Készítsétek el egy nyaralás tervét a közelgő nyári szünetre! Ezt végrehajthatjátok úgy… 

 mintha egy öko utazási iroda lennétek és ajánlatot készítetek másoknak, vagy  

 mintha egy saját családi programot készítenétek el, és azt bemutatjátok a családnak, de 

 lehet akár öko tábort is tervezni, ebben az esetben a tábor felhívását és bemutatását 
készítsétek el a potenciális táborozóknak.  

Adjátok meg, hogy ki a célcsoportot, kinek készítitek a tervet (család, gyerekek, felnőttek, nagycsaládok, 
stb.) és írjátok le, hogy az miért zöld, energiatakarékos, klímabarát. Ehhez készítettünk nektek 
segítségül egy ellenőrző listát, és íme néhány további ötlet is. 

A beküldött anyagot illusztrálhatjátok rajzzal, zenével, verssel, kisfilmmel, hogy minél élvezhetőbb, 
érdekesebb legyen, de akár készíthettek videót/kisfilmet is. 

 
A feladatok leírása az EnergiaKözösségek honlap / Verseny menüpont oldalról is letölthetőek. 

  

https://www.surveymonkey.com/r/EK_20-21_3feladat
https://www.surveymonkey.com/r/klimabaratnyaralas_2021
https://mailchi.mp/684932014e3f/ek2020_jun5
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz
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Mit kell megcsinálni és beküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2021. április 25-ig? 

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

2. Energiatakarékos/Klímabarát nyaralási terv – közösségenként 1, max. 5 oldalas dokumentum, 
plakát vagy videó/kisfilm. 

A beküldött fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-os méretet. Ennek érdekében a beszámolóba 
illesztett képek méretét érdemes előtte lekicsinyíteni. Ha esetleg ennél nagyobb lenne (pl.: egy videó), 
akkor kérjük nagyfájl-küldő szolgáltatást használjatok (pl. mammutmail, toldacuccot vagy WeTransfer). 

 

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 nyaralási terv mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, 
energiatakarékos életmód alapelveinek? Mennyire ötletes és érdekes? Mennyire van szépen 
kivitelezve? 

 

Csinált már valaki ilyesmit? A feladat megoldását segítő jó példák 

Az E.ON EnergiaKözösségek 2014-2015. évadában beérkezett energiatakarékos/klímabarát nyári 
szünet kiírására beérkezett legjobb megoldások itt megtekinthetőek inspirációként: 

 keleti manók 

 Energia Lovagok 

 Tegyél a KÖRNYE-zetedért! 

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

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

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/515 0644 számot. 

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Keleti%20man%C3%B3k_jav%C3%ADtott%204.feladat.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/EON_EnergiKozossegek_Energia%20Lovagok_Feladat4_%C3%B6ko%20nyaral%C3%A1si%20terv.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/EON_ENergiaKozossegek_Tegy%C3%A9l%20K%C3%96RNYE-zeted%C3%A9rt_4feladat_nyaralasi%20terv.pdf
mailto:info@energiakozossegek.hu
mailto:info@energiakozossegek.hu

