MEGFOSZ ROADSHOW
SZABÁLYZAT

A Regisztrációs szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók
Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szervező) által szervezett és az MKB Pénzügyi Csoport által
támogatott „MEGFOSZ RoadShow” rendezvényre (továbbiakban: Rendezvény) vonatkozik.

1.

A Rendezvényen résztvevő személyek:

A Rendezvényen a 7. és 8. osztályos általános iskolások vehetnek részt, iskolánként 5 fő diák, akik
ugyanabba az iskolába járnak, valamint 1 fő kísérő. Megyénként jelentkezési sorrend szerint az első 5
iskolát tudjuk fogadni és a programon való részvételen az ingyenes lehetőséget biztosítani.

2.

A Rendezvény leírása:

A rendezvény célja a pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók körében a mezőgépész szakma
élmény alapú bemutatása. Céglátogatással egybekötött előadások szervezése a diákok számára, új
technológiák és a szakma szépségeinek ismertetése, valamint a pénzügyi tudatosságra nevelés
fontossága.
A MEGFOSZ 2014-ben indította el „Legyél Te is mezőgépész!” programját. Az Agrárminisztériummal,
az MKB Pénzügyi Csoporttal, 101 gépforgalmazóval, a Mezőgépgyártók Országos Szövetségével,
valamint a mezőgazdasági szakiskolákkal és egyetemekkel együttműködésben, a MEGFOSZ által
kidolgozott 11 programpont mentén segítjük a fiatalokat abban, hogy minél jobban megismerjék a
mezőgépész szakmát és közelebb kerüljenek az agráriumhoz.
Számos előadáson és pályaválasztási napokon is részt vettünk, valamint saját rendezvényeinken is
népszerűsítettük a szakterületet.
Az idei évben új koncepció mentén a MEGFOSZ ezúton is szeretné megszólítani a pályaválasztás előtt
álló fiatalokat és lehetőséget adni a technika és az agrárium iránt érdeklődő diákoknak, hogy
eljussanak olyan cégekhez, ahol egy élményekben gazdag napon megismerheti a legmodernebb
mezőgazdasági gépeket és eszközöket.
A buszokat és a céglátogatásokat a MEGFOSZ szervezi, valamint az ezzel járó költségeket is magára
vállalja. Az iskoláknak csupán regisztrálniuk kell. A RoadShow helyszínein egy érdekes rövid
prezentáció és telephelylátogatás keretein belül megtapasztalhatják a gyerekek, hogy hol tart a
mezőgazdasági technika, hogyan néz ki a valóságban egy telephely és milyen a gazdálkodó életmód.

3.

A rendezvény időtartama:

2018. november 26-december 22-ig, az iskolákkal előre leegyeztetett időpontokban.
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4. Jelentkezés a rendezvényre:
A rendezvényen történő részvétel regisztrációhoz kötött! A regisztrációt a beérkezési sorrend alapján
visszaigazoljuk. (Iskolánként 5 fő diák és 1 kísérő) Regisztrálni az alábbi felületen lehet:
http://mezogepesz.hu/regisztracio-megfosz-roadshow

5. Rendezvény programja:
7:00-9:00

A busz minden előre egyeztetett találkozási helyen összegyűjti a regisztrált
csoportokat, majd utazás a helyszínre.

9:00-10:00

Érkezés a megyei MEGFOSZ taghoz

10:00-12:30

Előadás és prezentáció a mezőgépész szakterületről és a pénzügyi tudatosságról,
valamint a modern mezőgazdasági gépekről és eszközökről

12:30-13:00

Ebéd

13:00-15:00

Céglátogatás, cég telephelyének, eszközeinek, gépeinek megtekintése.

15:00-17:00

Visszautazások az iskolákhoz

6. Adatkezelés
A jelentkezők a Rendezvényen való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott
adataik (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat
a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a további utazással kapcsolatos
egyeztetések céljából.
Az adatokat csak és kizárólag az egyeztetésekhez használja fel a Szervező.
A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli.

7. Szabályzat az utazáshoz
A 18. év alatt résztvevőknek minden esetben aláírt szülői vagy gondviselői beleegyezéssel kell
rendelkezniük az utazáshoz. Ennek hiányában az utazáson nem tud részt venni a regisztrált diák.
A Szervező a Rendezvényen való részvétel során fellépő esetleges kártérítési, kártalanítási igényért,
valamint az esetlegesen bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező nem vállal felelősséget a diákok utazáson történő viselkedéséért és az abból fakadó
károkért és balesetekért.
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8. Egyéb
A regisztráció során a Rendezvényen történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen
Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy a hozzájárulási nyilatkozat mellett a
Szervező, valamint a program támogatója az MKB Pénzügy Csoport (MKB Bank Zrt, MKB Euroleasing
Zrt.) weboldalán és Facebook oldalán képi és videó felvételeket megjelenítsen és azokat
nyilvánosságra hozza. A regisztrált tagok kijelentik, hogy a regisztrációs adataik megfelelnek a
valóságnak.

