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Örömmel értesítjük, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2021-ben
immár tizenegyedik alkalommal hirdeti meg országos vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét programját iskolák
és óvodák számára. Kérjük, juttassa el pályázati felhívásunkat a pedagógusokhoz és gyűjtsék össze a csatlakozni
kívánó csoportokat/osztályokat.
A HAPPY-hét időpontja: 2021. március 22-26.
A program évek óta nagy népszerűségnek örvend. A HAPPY-hét hatásai hosszú távon is eredményesek,
hatására a diákok kevesebb cukros üdítőt és több ivóvizet fogyasztanak, valamint ivókutak, ballonosvíz-adagolók
kerültek kihelyezésre.
Az OGYÉI szakértői különféle programelemeket dolgoztak ki, melyből ízlés szerint válogathatnak a pedagógusok,
hogy a lehető legtöbb gyerek figyelmét felhívják az ivóvízfogyasztás jelentőségére: https://merokanal.hu/happyhet/letoltheto-segedanyagok/.
Amennyiben az intézmény osztályai, csoportjai szívesen csatlakoznak a HAPPY-héthez, kérjük, hogy
regisztrálják az intézményt az alábbiak szerint (regisztrálni több csoport/osztály csatlakozása esetén is csak
egyszer szükséges).
A regisztráció határideje: 2021. március 15.
Tájékoztatjuk, hogy programunk fejlesztése céljából idén elindítjuk a „HAPPY Monitoring” felmérést. Ennek
keretében a csatlakozó intézményektől egy-egy rövid online kérdéssor megválaszolását kérjük, a regisztrációval
egyidőben, valamint a program lezárása után.
A felmérésnek része továbbá a felső tagozatos és középiskolás gyermekek folyadékfogyasztással kapcsolatos
tudásának, szokásaiknak és a HAPPY-programmal való elégedettségüknek az online kérdőíves felmérése.
Ebben az Egyéni felmérésben való részvétel nem feltétele a HAPPY-héthez való csatlakozásnak. Érdemes
azonban lebonyolítani, mert a minimum 25 kérdőívet beküldő iskolák között 7 db kültéren is használható,
összecsukható pingpongasztalt sorsolunk ki, ütőkkel és labdákkal. (Az Egyéni felmérés részletei alább, az
„ISKOLÁKNAK” fejezetben olvashatók.)
ÓVÓDÁKNAK:

Regisztrációs link: https://www.surveymonkey.com/r/happyhetovodairegisztracio2021
A regisztráció határideje: 2021. március 15.
A program zárása után, legkésőbb 2021. április 09-ig kérjük elküldeni az online Intézményi záró kérdőívet.

Nyereményjáték:
A HAPPY-hétre regisztrált óvodák idén 3 pályázaton indulhatnak:


Rajzpályázat – téma: „Álmaim vizespohara” (intézményenként legfeljebb 30 db kép) nyomtatható
sablon innen letölthető: https://merokanal.hu/happy-het/letoltheto-segedanyagok/



Videópályázat – téma: „Vizet iszik a csoportunk” (intézményenként legfeljebb 10 db, max. 1 perces,
jogtiszta zenét használó, fekvő formátumú videó)



Fotópályázat – téma: „Pillanatképek a HAPPY-hétről” (intézményenként legfeljebb 20 db fotó)

Nyeremény:
A feltételeknek megfelelő óvodák között 20 db, egyenként 40 000 Ft értékű, játékokat és sporteszközöket
tartalmazó ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Feltételek:


az óvoda online regisztrálása a 2021-es HAPPY-hétre



Intézményi záró kérdőív online kitöltése, 2021. április 09-ig.



pályázati anyagok (rajzok/videók/fotók) elektronikus beküldése, a happyhet@ogyei.gov.hu e-mail címre,
a levél tárgyában az óvoda nevének és OM azonosítójának megadásával, 2021. április 09-ig.

Sorsolás: 2021. április 16.
ISKOLÁKNAK:

Regisztrációs link: https://www.surveymonkey.com/r/happyhetiskolairegisztracio2021
A regisztráció határideje: 2021. március 15.
A program zárása után, legkésőbb 2021. április 09-ig kérjük elküldeni az Intézményi záró kérdőívet.
Nyereményjáték:
A HAPPY-hétre regisztrált iskolák idén 3 pályázaton indulhatnak:


Rajzpályázat – téma: „Én és a víz” (intézményenként legfeljebb 30 db kép)



Videópályázat – téma: „Vízreklám” (intézményenként legfeljebb 10 db, max. 1 perces, jogtiszta zenét
használó, fekvő formátumú videó)



Fotópályázat – téma: „Pillanatképek a HAPPY-hétről” (intézményenként legfeljebb 20 db fotó)

Nyeremény:
A feltételeknek megfelelő iskolák között 30 db, egyenként 40 000 Ft értékű, játékokat és sporteszközöket
tartalmazó ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Feltételek:


az iskola online regisztrálása a 2021-es HAPPY-hétre



Intézményi záró kérdőív online kitöltése, 2021. április 09-ig.



pályázati anyagok (rajzok/videók/fotók) elektronikus beküldése, a happyhet@ogyei.gov.hu e-mail címre,
a levél tárgyában az iskola nevének és OM azonosítójának megadásával, 2021. április 09-ig.

Sorsolás: 2021. április 16.
EXTRA nyeremény és részvétel az Egyéni felmérésben:
Amennyiben az intézményből felső tagozatos osztály(ok) vagy középiskolai osztály(ok) is csatlakoznak a HAPPYhéthez és minimum 25 tanuló, a szülők beleegyezésével kitölti a „HAPPY Monitoring” felmérés Egyéni
felméréséhez kapcsolódó online kérdőíveket (egyéni nyitó és záró kérdőívek), úgy az iskola automatikusan részt
vesz nyereményjátékunkon, melynek keretében 7 db összecsukható kültéri pingpongasztalt sorsolunk ki.
Felhívjuk az iskolák figyelmét arra, hogy a diákok felmérésben való részvétele kizárólag a kiskorú gondviselőjének
beleegyezése esetén tehető lehetővé. A kiskorú felmérésben való részévételére vonatkozó gondviselői
beleegyező nyilatkozat a csatolt sablon felhasználásával tehető meg. Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltése előtt az
iskola a csatolmányban található tájékoztató levél átadása mellett a programról részletesen informálja a szülőket.
A kérdőívek kitöltése név nélkül történik és maximum 10-15 percet vesz igénybe.
Az iskola feladata:
1. Az Egyéni felmérésben részt vevő felső tagozatos és/vagy középiskolás osztályok kiválasztása.
2. Beleegyező nyilatkozat és Szülői tájékoztató levél kiküldése az érintett tanulók szüleinek, gondviselőinek.
(Igény szerint a Beleegyező nyilatkozat kinyomtatása a szülő számára)
3. Aláírt beleegyező nyilatkozatok összegyűjtése és megőrzése.
4. 2021. március 22-ig az Egyéni nyitó kérdőív kitöltetése azokkal a tanulókkal, akiknek a szülője,
gondviselője ehhez hozzájárult. (Javasoljuk a kérdőívet informatika óra vagy osztályfőnöki óra keretében
kitöltetni.) A kérdőív ITT található.
5. 2021. április 09-ig az Egyéni záró kérdőív kitöltetése azokkal a tanulókkal, akik a korábbi kérdőívet is
kitöltötték. (Javasoljuk a kérdőívet informatika óra vagy osztályfőnöki óra keretében kitöltetni.) A kérdőív
ITT található.
6. 2021. szeptember 27. és október 12. között Utánkövetés felmérő kérdőív kitöltetése a korábbi kérdőíveket
kitöltő tanulókkal. .) A kérdőív ITT található. (Erről küldünk majd emlékeztetőt.)

Bízunk benne, hogy Önök is kedvet kaptak a játékhoz és csatlakoznak az idei programhoz! Kérdés esetén
forduljanak hozzánk bizalommal!
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