Állásfoglalás a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
Frissítve: 2020. március 31.
Kedves diákok, szülők, pedagógusok, érdeklődők!
A koronavírus-járvány kapcsán a Medve Matek szervezői csapata is elkötelezett abban, hogy az
emberek egészsége az első, ezért a megelőzés és a helyzet megfelelő kezelése a legfontosabb.
Mindenkit arra biztatunk, hogy a hatósági előírásokat tartsa be, valamint kerülje azokat a személyes
találkozókat, amelyek nem feltétlenül szükségesek. Alább a 2020-as tavaszi és nyári Medve Matekrendezvényekkel, valamint a Medve Matek program jövőjével kapcsolatos aktuális infók találhatók.
(Március 31-i állapot – friss állásfoglalást következő alkalommal legkésőbb május 1-jén adunk ki)

Nyári Medve Matektáborok
A szervezői csapat továbbra is bizakodó, hogy a nyári szezont már nem fogja érinteni a járvány, de
természetesen ezt jelenleg teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni.
Kérések, intézkedések a nyári Medve Matektáborokhoz kapcsolódóan:














Az internetes Nevezési rendszerünk továbbra is nyitva van, a táborokra lehet jelentkezni. A
befizetett összegek biztosan nem vesznek el. Amennyiben nem tudjuk megrendezni a
kiválasztott turnust, úgy a részvételi díjakat egy későbbi matektáborunkban vagy más Medve
Matek-rendezvényeken lehet majd felhasználni.
Fontos, hogy aki szeretne velünk táborozni, ezekben a hetekben is nyugodtan adja le a
jelentkezését a Nevezési rendszerben, hogy ne az utolsó pillanatban fussanak be majd a
táborozási igények. Ekkor ugyanis bizonytalanná válhat, hogy tudjuk-e majd az igényeket
teljesíteni.
A fizetési határidőket ebben az időszakban a lehető legrugalmasabban kezeljük, és nem
törlünk egyetlen jelentkezést sem. (Azaz minden új jelentkező ráér akkor fizetni, amikor
biztossá válik, hogy megrendezhető a tábor.)
Kérjük, az eddig leadott nyári tábori jelentkezéseket NE töröljék Önök sem a Nevezési
rendszerből, ugyanis csak így érhető el, hogy a legfrissebb tudnivalókról minden érintettet
közvetlenül és gyorsan tudjunk értesíteni.
Kérjük, amíg nem tudunk végleges állásfoglalást adni a nyári táborok megtarthatóságáról,
addig várjanak türelemmel, és ezzel kapcsolatban lehetőleg ne érdeklődjenek
elérhetőségeinken.
Befizetett tábori részvételi díjakat a jelen bizonytalan helyzetben (június 1. előtt) biztosan
nem tudunk visszatéríteni. Kérjük, ilyen irányú kérdéseikkel is várjanak türelemmel addig,
amíg tisztábban látunk majd. Más kérdésekkel természetesen továbbra is szívesen vesszük
megkereséseiket!
Amint végleges döntés születik a nyári táborokról, azt haladéktalanul jelezni fogjuk egy újabb
állásfoglalásban. A nyári táborokkal kapcsolatban legkésőbb június 1-jén adunk ki új
nyilatkozatot, de ha ennél korábban már tudunk végleges döntést hozni, azt azonnal jelezni
fogjuk.
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Jön a LOGIRINTUS – Medve Matek otthonról!
A Medve Matek szervezői csapata örömmel jelenti, hogy meghirdeti a Logirintus nevű, mindenki
számára ingyenes online matematikai-logikai kalandot.
A Logirintus időpontja: 2020. április 25. szombat 10:30-12:30 (a Budapest-Gellért-hegyi szabadtéri
matekverseny eredeti időpontjában). Helyszín: otthon. 
A Logirintuson az 5-12. évfolyamos korosztály, valamint a felnőttek mellett újdonságként várjuk a
kisebbeket, azaz a 3-4. évfolyamosokat is. Emellett kifejezetten családi csapatok számára is nyitott
lesz az esemény, hogy az egy háztartásban lévők közösen is részt vehessenek a kalandon.
Részletes kiírás, szabályok és jelentkezési infók április 8-ától megtalálhatók lesznek honlapunkon. A
Logirintussal kapcsolatos kérdéseikre is április 8-ától kezdve tudunk majd válaszolni e-mailben és
telefonon.
Reméljük, ezzel az új vetélkedővel hozzá tudunk majd járulni az otthon töltött idő élvezetesebbé és
tartalmasabbá tételéhez. Azon leszünk, hogy a Medve Matek hangulat lehető legnagyobb részét
becsempésszük mindenki otthonába. Szóval fel a fejjel, a Medve Matek nem vész el, csak
(ideiglenesen) átalakul. 

Medve Szabadtéri Matekversenyek
A kialakult helyzet miatt a 2020-as Medve Szabadtéri Matekverseny áprilisi fordulóit egyelőre
bizonytalan időre elhalasztjuk. (A májusi fordulók halasztásáról a helyzet alakulásának függvényében
legkésőbb május 1-jén tájékoztatunk mindenkit ugyanitt. A halasztás májusra is valószínűsíthető, de
mivel a helyzet napról napra változik, így hivatalos állásfoglalást erről még nem tudunk kiadni). A
konkrét új időpontok egyelőre nem ismertek, ezeket később tesszük közzé.
Kérések, intézkedések a Medve Szabadtéri Matekversenyekhez kapcsolódóan











Az internetes Nevezési rendszert a szabadtéri matekversenyekre lezártuk. A bizonytalan
helyzetben a csapatokat a kapcsolattartók nem tudják sem módosítani, sem törölni. A
rendszert akkor nyitjuk újra, amikor a szabadtéri matekversenyek új időpontjai
véglegesednek.
Kérjük, hogy ne próbálkozzanak (emailben vagy telefonon) a kialakult helyzetben az áprilisi
versenyekről a májusi versenyekre átjelentkezni, hiszen a májusi versenyek
megrendezhetősége is bizonytalan. Ha a versenyek új időpontja végleges, akkor lesz
lehetősége mindenkinek változtatnia, amit mi a lehető legrugalmasabban fogunk kezelni.
A leadott nevezések az adott városban megrendezésre kerülő következő versenyre biztosan
érvényesek (akár még ebben a tanévben, akár ősszel, akár 2021 tavaszán lesz a következő
verseny, mindenképp vállaljuk a nevezések és a díjak átcsoportosítását).
Kérjük, csapatmódosítási igényekkel is csak akkor keressenek minket, ha már véglegesek az új
időpontok (ekkor újra fogjuk nyitni a nevezési rendszert).
Akinek van még fennálló nevezésidíj-tartozása (azaz benevezett csapato(ka)t, de még nem
fizette be a nevezési díjat), számukra nem szabunk befizetési határidőt addig, amíg nem
véglegesednek a versenyek új időpontjai. Azaz a nevezések nem vesznek el, az új befizetési
határidőkről pedig később adunk tájékoztatást.
A befizetett nevezési díjakat a versenykiírás szerint a kapcsolattartók akkor kaphatják vissza,
ha a verseny az adott tanévben végleg elmarad. Ez egyelőre bizonytalan, azonban mi már
most lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy ahol a kialakult gazdasági helyzetben nagy
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szükség mutatkozik az áprilisi versenyekre átutalt nevezési díjak visszafizetésére, oda vissza
tudjuk utalni a befizetett összeget.
Ugyanakkor azt szeretnénk kérni, hogy a visszaigényléssel csak akkor éljenek, ha a nevezési
díjak visszautalása gazdasági vagy adminisztratív okokból rövid időn belül feltétlenül
szükséges (hiszen a befizetett díjak természetesen érvényesek a következő versenyre is,
ahogy fentebb jeleztük).
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy jelenleg az iskolákban a részvételi díjak visszaosztása
készpénzben lehetetlen, de a normál munkarendre való visszatérés után is pluszmunkát ró a
pedagógusokra. Másrészt amennyiben tömeges pénzvisszafizetési igény érkezik egyesületünk
felé, akkor sajnos előfordulhat, hogy tartalékaink elfogynak, és nem tudjuk tovább
fenntartani a Medve Matek programot, mint azt már több helyen jeleztük.
Kérjük, akinek a fentiek fényében mégis nevezésidíj-visszatérítési igénye van, jelezze azt
felénk indoklással együtt a penzugy@medvematek.hu e-mail címen, ahol készséggel állunk
rendelkezésre.

Kérjük, hogy a szabadtéri matekversenyek elhalasztásával kapcsolatban olyan kérdésekkel ne
keressenek minket, amelyekre a fenti pontok megadják a választ, ugyanis ennél bővebb
tájékoztatást jelenleg külön kérdésre sem tudunk adni. Más témákban természetesen továbbra is
várjuk megkereséseiket elérhetőségeinken!

Hogyan érinti mindez a Medve Matek program jövőjét?
A Medve Matek programokat szervező egyesület bevételeinek mintegy 90%-át a rendezvényeink
részvételi díjai adják. Ha a 2020-as rendezvényeink elmaradnak (ilyenre 1999, azaz a Medve Matek
kezdete óta nem volt példa), akkor reális esélye van, hogy a következő időszak a csőd szélére
juttatja az egyesületet. Ezzel együtt a szervezői csapat a végsőkig ki fog tartani a számos díjjal
elismert Medve Matek program megmentése és hosszú távú fenntarthatósága érdekében.
Egyesületünk abban a relatíve szerencsés helyzetben van, hogy a turisztikai és rendezvényszervezési
szektor jelentős részével ellentétben mi tudjuk fogadni a személyi jövedelemadók 1%-át, lévén,
hogy nem profitorientált cég, hanem egy független nonprofit szervezet vagyunk. Kérjük, hogy akinek
módjában áll, ajánlja fel egyesületünk számára adója 1%-át, segítve ezzel a Medve Matek program
fennmaradását: A Matematika Összeköt Egyesület – adószám: 18518179-1-09. Bármilyen más
formájú támogatást is örömmel fogadunk!
Őszintén reméljük, hogy hamarosan újra találkozhatunk a Medve Matek rendezvényein! Addig pedig
irány a virtuális tér és a Logirintus! 
2020. március 31.
A Medve Matek program szervezői
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