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Bevezetés
• Az Online Kukorica Határszemle a Magyar Kukorica Klub Egyesület (MKK) szakmai
programja.
• Az MKK az online határszemlék szervezésére egy általa indított zárt, moderált
Facebook csoportot hoz létre, melyet az elfogadott résztvevők egyszeri értesítése után
bármikor megszüntethet
• A zárt Facebook csoport munkáját felkért szakértők segítik, akik részben magát a
működést, részben a megfelelő szakmai színvonalat biztosítják
• Az Online Kukorica Határszemle szakmai munkájában együttműködőként vesz részt az
MPGE (Magyarországi Precíziós Gazdálkodók Egyesülete) és az Agroinform Online
Portál

Részvétel
• Célközönség: A Klub tagsága, a Kukorica Termésverseny programok eddigi
résztvevői, és akik tervezik a XII. Kukorica Termésversenyben a részvételt
• További résztvevők: Mindazon termelők és érdeklődők, akiket az online felület
működtetői meghívnak a részvételre, vagy akiknek a jelentkezését a felület
működtetői elfogadják. (A jelentkezés elutasítását – tekintettel a program zárt
és magánjellegére, nem kell indokolni.)

Adatvédelmi Szabályzat
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A Facebook csoport üzemeltetője
személyi adatokat csak
regisztrációs céllal kér, s a
regisztráció során keletkezett
adattárat harmadik félnek nem
szolgáltatja ki
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Facebook csoport oldala nyílt, azt
bárki láthatja, ezért az állandó
vagy eseti feltöltési/hozzászólási
engedéllyel rendelkezőknek is
ajánlott, hogy akár gazdaságilag,
akár személyileg érzékeny
adatokat tartalmazó fájlokat (írott,
kép, video, stb.) ne töltsenek fel

A programmal kapcsolatban
keletkezett szakmai adatokat a
Facebook csoport üzemeltetője
saját tevékenységi körében
felhasználhatja, s a regisztrált
közlők az általuk közzétett szakmai
anyagok felhasználásához
kifejezetten hozzájárulnak

Az Online Kukorica Határszemle etikai szabályzata
Az Etikai Szabályzat a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvén, az általános emberi és személyi jogok és
szokások tiszteletben tartásán, az egymás iránti tisztelet megadásán, a kultúrált magatartás és
kommunikáció szabályainak követésén, a személyeskedő, sértő és közönséges kifejezések és
megnyilvánulások használatának elkerülésén nyugszik.
A hozzászólásoknak, csatolmányoknak és más megnyilvánulásoknak szakmailag korrektnek és a témához
kapcsolódónak kell lenni.

A program működtetője bárkit azonnal és indoklás nélkül kizárhat a zárt csoportból, aki megsérti a fenti
elveket, vagy azok bármelyikét.

Az Online Kukorica Határszemle támogatási
szabályzata
• Az Online Kukorica Határszemle mind szakmailag, mind anyagilag támogatható:
• Szakmai támogatás: olyan szakmai, tanácsadási és/vagy oktatási szolgáltatás
felajánlása, amely a résztvevők célirányos, különösen a precíziós alkalmazások
területén megmutatkozó tudását, igényeit, készségeit, képességeit hathatósan fejleszti
• Anyagi támogatás: olyan pénzbeli vagy eszköz támogatás, amelyet az MKK a célnak
megfelelően használhat vagy használhat fel.
• A támogatást a ProZea Alap részére kell felajánlani és a célt (amennyiben az nem eszköz
vagy szolgáltatás) meg kell jelölni
• A támogatás-jelleg egyben azt is jelenti, hogy a támogató nem várhat el
ellenszolgáltatást
• A támogatók neve megjelenik a Támogatói Névjegyzéken és bannerjük megjelenhet az
ingyenes bannerfelületen
• A támogató jelölheti szakértőjét a program szakértői csoportjába

Jelentkezés az Online Kukorica Határszemle programra

Az MKK fontosnak tartja, hogy az
Online Kukorica Határszemle
program minél népszerűbb legyen.
Ezért a követést lehetővé teszi a
szélesebb szakmai közönség
számára is, jóllehet a hozzászólás és
kérdésfeltevés lehetőségét
korlátozhatja.

A program követésére mindenki
megkapja a jogosultságot, aki
regisztrál az erre a célra létrehozott
felületen. A követést lehetővé tévő
felület csak a honlapra történt
regisztrálás után jelenik meg!

Csatlakozz!
Van véleményed?
Írj!

