AZ ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI VÉRADÓVERSENYRŐL
A Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben a 2016/17-es
tanévre meghirdeti a 11. Országos Felsőoktatási Véradóversenyét.
A verseny célja az egyetemi, főiskolai korosztály véradásba történő bevonása, a véradó
mozgalom megismertetése és népszerűsítése.
A VERSENY 2015. SZEPTEMBER 1-JÉN INDUL ÉS 2017. MÁJUS 12-IG TART.
A verseny győztese a legnagyobb véradói aktivitást mutató felsőoktatási intézmény. A három
kategória első három helyezést elérő intézményei elismerésben részesülnek. A Magyar
Vöröskereszt ezenfelül, tárgyalásokat folytat cégekkel, hogy termékeikkel, szolgáltatásaikkal
támogassák az Országos Felsőoktatási Véradóversenyt. Az ebből származó nyeremények
kiosztását külön játékszabályzat határozza meg, melyet a verseny indulását követően hozunk
nyilvánosságra.

VERSENYSZABÁLYZAT
1. A versenyben résztvevő felsőoktatási intézmények nevezésüket online módon, a
www.veradas.hu oldalon tehetik meg. A nevezések intézményi (nem kari) szinten történnek.
Az online nevezés és a nappalis hallgatói létszám véglegesítésének határideje: 2016.
október 17.
A nevezés az intézményi kapcsolattartó számára kiküldött e-mailben szereplő módon,
felhasználónévvel és jelszóval történik.
2. Részt vehet a versenyben (és vért adhat az intézmény képviseletében) Magyarország
bármely egyetemén/főiskoláján hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos
hallgató. A véradónak fényképes állandó- vagy ideiglenes diákigazolvánnyal, vagy hallgatói
jogviszony igazolással igazolnia kell, hogy mely egyetem/főiskola nappali tagozatos
hallgatója.

3. A véradás lehet a felsőoktatási intézményben szervezett kiszállásos véradás, a
felsőoktatási intézmény részére más helyszínen szervezett, vagy intézeti véradás. A
véradáson részt vehet az összes magyarországi egyetem és főiskola bármely oktatója vagy
dolgozója, de a versenyben kizárólag a nappali tagozatos hallgatók szerepelnek. A cél, hogy a
felsőoktatási intézmény minél több hallgatója jelenjen meg az adott időszakban véradáson.
4. A kiszállások helyszínét, önkéntesek bevonását a Magyar Vöröskereszt területi/megyei
szervezetei illetve az intézményhez rendelt véradásszervező/helyi HÖK/helyi MVK alapszerv
határozzák meg. A véradóalkalmakat a következőképpen kell ütemezni:
1. 1000 fő alatt (min. 2 véradás (1 őszi és 1 tavaszi félévben)
2. 1000 és 10 ezer fő közötti (min. 3 véradás a tanév folyamán)
3. 10.000 fő felett (min. 4 véradás a tanév folyamán)
5. A verseny szervezői a nevezési lapokon feltüntetett hallgatói létszámok alapján többféle
versenykategóriát állapítanak meg.
6. A részvételi aktivitás számítása: a nevezést benyújtott intézményből megjelent nappali
tagozatos véradók számát osztjuk az intézmény nappali tagozatos hallgatóinak
összlétszámával. Az osztóban nem szerepelnek a levelező, esti és távoktatási tagozatos
hallgatók, oktatók, dolgozók, de részt vehetnek a véradáson.
7. A verseny folyamán vért adott hallgatók létszámát a Magyar Vöröskereszt Területi/Megyei
véradószervezői juttatják el, a véradó napon készült „Jegyzőkönyv” másolatának segítségével
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Igazgatóságának címére (1051 Budapest, Arany János u. 31. A borítékon fel kell tüntetni:
„Jegyzőkönyv”). A jegyzőkönyvek ezenkívül a sajto@voroskereszt.hu e-mailcímre is
elküldhetőek.
A jegyzőkönyveken szereplő eredmények utolsó adatszolgáltatási határideje: 2017. május
15.
A megadott határidő lejárta után már nincs lehetőség feltölteni a jegyzőkönyveken szereplő
eredményeket.

Kizárólag azon jegyzőkönyvek eredményei számítanak bele a végeredménybe, melyekben fel
van tűntetve a véradáson megjelent nappalis véradók száma, ahol ez nincs feltüntetve, ott
érvénytelen az adott jegyzőkönyv és nem számít bele az eredménybe.
8.

A

verseny

állását

a

verseny

szervezői

folyamatosan

közzéteszik

a

www.veradas.hu/veradoverseny oldalon.
9. A versenybe nevező intézmények a online regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az
esetlegesen bevonásra kerülő támogatók, reklámanyagai, termékmintái megjelenésre
kerüljenek, az intézményben lebonyolított véradás alkalmával.
10. A nevező intézmények vállalják, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel (intézményi
újság, weboldal, Facebook-oldal, faliújság, stb…) népszerűsítik a véradó mozgalom
célkitűzéseit, a véradó eseményeken való részvételre buzdítják diákjaikat.
Budapest, 2016. augusztus 30.

