A játék menete
Első forduló: Karácsonyi csomagok - 2017. december 19 – 2018. január 2.



Bemelegítő, közösségépítő feladat, melynek célja a csapatok bemutatása és a
MezőgépÉSZek szakmai Facebook csoport felpezsdítése.
Összesen három részfeladatból („karácsonyi csomagból”) áll az első forduló. A
feladatok a második forduló (teszt) beküldési határidejének végéig (január 8. éjfélig)
bármikor teljesíthetőek.

1. Bemutatkozó videó: egy darab maximum 1 perc hosszúságú videót kérünk a
csapatoktól. A videóban szerepeltetni kell (szóban vagy feliratozva) a csapat nevét,
iskolájának nevét, a csapat tagjainak nevét, és hogy miért vágnak bele a MezőgépÉSZek
2018-as versenyébe. A videót az Agro Napló Facebook oldalára privát üzenetben, vagy
a mezogepeszek@agronaplo.hu e-mail címre kell küldeni.
2. Csapatfotó jelmondattal: egy darab fényképet kérünk a csapatoktól, amelyen a csapat
minden tagja szerepel. Fotómontázst is elfogadunk, ha nem megoldható, hogy minden
csapattag egy helyen tartózkodjon. A kép mellé küldeni kell egy idézetet is, amely a
csapatot legjobban jellemzi. A fényképet és a jelmondatot az Agro Napló Facebook
oldalára privát üzenetben, vagy a mezogepeszek@agronaplo.hu e-mail címre kell
küldeni.
3. MezőgépÉSZ-toborzás: A csapattagoknak legalább 100 db ismerősüket kell
meghívniuk a játék hivatalos kommunikációs felületeként működő MezőgépÉSZek
Facebook-csoportba, a „Tagok felvétele” menüpontban, a képen látható módon. Minden
tagot figyelembe veszünk a számolásnál, aki december 19-január 8. között csatlakozik,
és akinek a meghívót valamely játékunkban résztvevő csapattag küldte.



Pontozás: A csapatok az egyes részfeladatok teljesítéséért 10-10-10 pontot kapnak. A
legjobbnak választott bemutatkozó videó, a legjobbnak választott csapatfotó, valamint
a legtöbb ismerőst meghívó csapat további 10-10-10 pontot kap.

Második forduló: MezőgépÉSZek online teszt – 2018. január 3-8.





A második fordulóban a nyereményeket felajánló partnerek bevonásával, az általuk
megküldött vagy interneten elérhető termékinformációk, szakmai háttéranyagok,
videók, érdekességek felhasználásával összeállított online tesztet kell a csapatoknak
kitölteni. A teszt egyaránt tartalmaz feleletválasztós és önállóan megválaszolandó
kérdéseket.
A kérdőív kitöltésére 6 napot kapnak a csapatok.
A teszt végeredménye csak a harmadik forduló lezárulásakor lesz nyilvános, ekkor derül
ki, hogy melyik 6 csapat jut be az országos döntőbe.

Harmadik forduló: MezőgépÉSZek Bingó – 2018. január 8-18.











Interaktív Facebook-játék a mezőgépész szakma népszerűsítésére.
A játék során 7 napon keresztül felteszünk a MezőgépÉSZek Facebook csoportba – egy
16 rubrikából álló ún. bingó táblázatot, először csak egy, majd minden nap eggyel több
rubrikával kitöltve. A rubrikákban a mezőgépész szakmához kapcsolódó különféle
tevékenységek, fogalmak, szlogenek szerepelnek.
A diákoknak egy nap (pénteki feltöltés esetén egy hétvége) áll rendelkezésre, hogy egy,
a feliratra reagáló fényképet vagy videót készítsenek, melyen a csapat legalább egy
tagjának szerepelnie kell. A fotót vagy videót a mezogepeszek@agronaplo.hu e-mail
címre kell küldeni.
A beérkezett képeket a következő munkanap 14.00 órakor tesszük közzé az Agro Napló
Facebook-oldalán egy albumban. A képek sorrendje az albumban a beérkezésük
időpontja szerint alakul.
A közzétételt követően újabb egy napja van a csapatoknak, hogy lájkokat gyűjtsenek
fényképük alá. Lájkkal egyenértékűként fogadunk el bármilyen reakciót, még a negatív
„dühítő”, „szomorú” reakciókat is, mivel ez is azt jelenti, hogy felkeltette az olvasók
érdeklődését.
Pontozás: A közzétételt követő nap 14.00-kor print screent (képernyőfotót) készítünk
az állásról, és lezárjuk a lájkgyűjtést. Az ezután érkező lájkok és reakciók nem
számítanak. A lájkok (és reakciók) száma alapján 30-29-28-27-(..)-3-2-1 pont jár az első
harminc csapatnak + 10 pont „A nap képének”, amelyet a reakciók számától függetlenül
a legszebb, legviccesebb vagy legérdekesebb fotónak ítélünk oda szerkesztőségi döntés
alapján. A csapatok a megszerzett pontjaik 25%-át viszik tovább a harmadik forduló
utáni értékelésre.

Országos döntő az AgrárgépShow-n: 2017. január 25. 13.00





A legjobb 6 csapat élőben csap össze az AgrárgépShow-n. Ide már nem hoznak pontokat
a csapatok, csak az aznapi teljesítményük számít.
Az élő versenyben elméleti feladat (villámkérdések), valamint gyakorlati feladat
(szerelés, problémamegoldás) is szerepelni fog. A feladatokról, segédanyagokról
részletes tájékoztatást adunk a csapatoknak.
Az 1-3. helyezett csapat értékes ajándékcsomagban és élményszerű nyereményben
részesül (pl. utazás külföldi kiállításra, gyárlátogatásra, szakmai napra), míg a 4-6.
helyezettek értékes ajándékcsomagot kapnak.

