A HITOKTATÁSHOZ ÉS HITÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÜLŐI KÉRDŐÍV KITÖLTŐI
KÖZÖTT HÁROM, EGYENKÉNT KÉT SZEMÉLYES WELLNESS HÉTVÉGÉT SORSOLUNK
KI, AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT

A Váci Egyházmegye által 2021. április 26. és 2021. június 1. között elektronikus felületen kitölthető
kérdőív segítségével, anonim, kutatást végez az Egyházmegye területén élő 6-15 éves korosztályban
iskolai és/vagy plébániai hitoktatásban résztvevő tanulók szüleinek, nevelőinek körében. A
kutatásban való részvétel, azaz a kérdőív kitöltése önkéntes. A kérdőív, a kerdoivem.hu
alkalmazáson keresztül érhető el. Az elektronikus kérdőív nem teszik lehetővé a kitöltő személyének
azonosítását. Az adatok kizárólag csoportosan értelmezhető statisztikai eredményeket biztosítanak,
elemi adat szinten nem kerülnek elemzésre. A kutatás eredményeit szeretnénk felhasználni a
hitoktatás, és a hitélet tartalmának és módszertanának, korszerűsítésére, hatékonyságának
javítására. A minél nagyobb számú kitöltést azzal szeretnénk elősegíteni, hogy a kitöltők között
három, egyenként két személyes wellness hétvégét sorsolunk ki. Jelen leírás alábbi pontjaiban
ennek a sorsolásnak a menetét ismertetjük.
1. A Váci Egyházmegyében hittant tanuló 6-14 (15) éves korú diákok szüleit, nevelőit kérjük meg a
kérdőív kitöltésére.
2. A kutatás kérdőíve a kerdoivem.hu oldalon létrehozott elektronikusan kitölthető felületen elérhető
2020. április 26. reggel 8.00-tól 2021. június 1. 10.00-ig. Ez azt jelenti, hogy a kérdőív kitöltésének
lehetőségét 2021.június 1-én kedden 10.00-kor lezárjuk és a kérdőív a továbbiakban nem érhető el.
3. Ezt követően egy táblázatban lekérjük, az összes e-mail címet és sorszámmal látjuk el.
4. Három db. 2 személyes wellness hétvége kerül kisorsolásra, amelyet 2021. július 9-10-11-re
foglaltunk le a Sümegi Hotel Kapitány Wellness szállodában.
5. A https://kiszamolo.com/veletlenszam-generator/ oldalon beállítjuk az alkalmazást, ahol a
legkisebb szám az 1 és a legnagyobb szám a táblázatban megjelenő legmagasabb sorszám lesz. A
véletlenszám-generátor által kisorsolt sorszámú e-mail címekre kiküldünk egy adategyeztetőt.
6. Mivel a kitöltőkről semmilyen adatunk nincs a megadott e-mail cím kivételével, ezért nem áll
módunkban, az azonnali ellenőrzés, ezért összesen 6 e-mail címet fogunk kisorsolni és az
alkalmazás által adott eredményt illetően balról jobbra értelmezve alakul ki a kisorsolt nyertesek
sorrendje.
7. A kitöltő, e-mail címének megadásával egyértelműen jelzi, hogy részt kíván venni a sorsolásban.
8. Az első 3-kisorsolt e-mail címre azonnal elküldjük az adatbekérőt és 24 órán belül azonosítania kell
magát a nyertesnek. Ha ez nem történik meg, akkor automatikusan a 4., majd a további kisorsolt email címekre megy ki az értesítés. Amint megvan a 3 azonosított és jogosult nyertes, a
honlapunkon neveiket közzétesszük.
9. A Váci Egyházmegyével szerződéses kapcsolatban lévő munkavállalók, egyházi személyek és óraadó
tanárok nem vehetnek részt a sorsolásban.
10. Amennyiben kiderül, hogy a nyertes nem jogosult pl: a gyerek töltötte ki a kérdőívet szülei tudta
nélkül, vagy egyházmegyei dolgozó a kisorsolt nyertes, értelemszerűen a sorrendben következő
nyertest fogjuk értesíteni.
11. Az itt nem szabályozott kérdéseken kívül fölmerülő kérdésekben a illetékes döntéshozó, a Váci
Egyházmegye Humánpolitikai és Gazdasági Főigazgatója.
12. Amennyiben ön megadja az elektronikus kérdőív kitöltése során az e-mail címét azzal ön
visszavonhatatlanul elfogadja a jelen leírásban foglaltakat.
Vác, 2021.04.21.
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