Scan4Chem

Kedves Csapat!
Köszöntünk a Scan4Chem vetélkedő első fordulójában!
Hallottatok már a vegyi anyagokról? Tudtátok, hogy a mindennapi életünk
során használt különböző tárgyak, eszközök is tartalmaznak vegyi anyagokat?
Ma már természetesnek tűnik, hogy az élelmiszerek, kozmetikumok és gyógyszerek dobozain megtalálhatjuk az összetevőket, lehetséges allergén anyagokat
és adalékanyagokat. Mindennapi használati tárgyaink, informatikai eszközeink,
de még a bútoraink, ruházatunk, sportfelszerelésünk, sőt konyhai eszközeink és
kéziszerszámaink összetételéről, és a bennük található vegyi anyagokról azonban nem mindig kapunk ilyen részletes tájékoztatást.
A Magyar Természetvédők Szövetsége részvételével zajló idei tesztek során
találtunk határérték feletti SVHC-t flip-flop papucsban és kertészeti kesztyűben is. További SVHC infok: www.mtvsz.hu/vegyianyag
Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a Ti segítségetekkel most fényt
deríthetünk a lehetséges veszélyes anyagok jelenlétére egy-egy termékben. Nyugi, ez itt nem egy kémiaverseny!
A felderítésben a Scan4Chem mobil applikáció lesz a segítségetekre.
Az applikáció segítségével a gyártóktól és a forgalmazóktól egyszerűen
kérhettek információt az egyes termékek összetételéről. Na, de hogy is van ez?

LÁSSUK LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE!

Töltsd le
most
ingyen!

1. TÖLTSÉTEK LE az Scan4Chem applikációt az okostelefonotokra:
• GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.uba.scan4chem
• AppStore: https://apps.apple.com/lv/app/scan4chem/id1205416098

2. SZKENNELJÉTEK BE a csapattal fejenként legalább 10-10
(összesen legalább 30!) különböző márkájú használati tárgy vonalkódját - otthon vagy akár
egy áruházban - és küldjetek be minél több automatikus adatkérést a gyártók vagy forgalmazók felé! A szkenneléseket legalább három különböző telefonnal végezzétek, de lehet többi is.
(Használati útmutató: https://mtvsz.hu/scan4chem-app-hasznalata-lepesrol-lepesre)
Fontos! Az élelmiszerekre és kozmetikumok összetételére más szabályozások vonatkoznak! Most szilárd halmazállapotú használati tárgyak vizsgálata a cél elsősorban!
Ezért NE folyékony halmazállapotú termékek csomagolását szkenneljétek,
HANEM például ruhák, írószerek, sportszerek vonalkódjait.
A programot
az Európai Unió
támogatta.

3. A SZKENNELÉSEK ÉS ADATKÉRÉSEK BIZONYÍTÉKÁT KÜLDD BE NEKÜNK az alábbiak szerint.
• Az első forduló beküldése előtt - ha még nem tettétek meg regisztráljatok a vetélkedőre itt: https://forms.gle/fZ8kJ9BK4e15bxz88
• A legalább 30 különböző termék szkennelése és az adatkérések után az appban
a ”Profilom” fülnél található Scan4chem statisztikáitokról készítsetek egy képernyőfotót és
töltsétek fel a regisztrált csapatotok nevével együtt az alábbi linken:
https://forms.gle/kEb6JHSoUDufb4HC8
A képernyőfotókat az összes telefonról az „Elküldött kérések száma” és ”A megkeresett különböző
beszállítók száma” oldalakról kell beküldeni.
A FÁJLOK NEVE ILYEN LEGYEN: csapatnév_csapattagneve_fotó száma

PONTOZÁS ÉS KÜLÖNDÍJ
• A második fordulóba jutás feltétele 30 szkennelés és adatkérés küldése
csapatonként legalább három telefonról.
• Extra feladatként plusz pontokat kapnak azok a csapatok, akik minél több különböző
beszállítónak a termékét szkennelik be és küldenek nekik adatkérő levelet!
• Már itt is nyerhettek! Az első fordulóban legtöbbet szkennelő három csapat
különdíjban részesül, ha teljesíti mindhárom fordulót.
A különdíj 18-15-12 ezer forintos vásárlási utalvány.

ELAKADTÁL?
Az applikáció nem ismeri fel a vonalkódot? Esetleg nem találsz megfelelőnek tűnő email címet
az adatkéréshez? Semmi gond! Pár tipp, ami segítségedre lehet:
• Használd a manuális adatkérő funkciót, és kezdd el begépelni a cég hivatalos nevét.
Nagy valószínűséggel az app már 1-2 betű bepötyögése után kiadja a megfelelő gyártó
vagy forgalmazó elérhetőségét!
• Előfordulhat, hogy az applikáció nem találja egy gyártó, áruház vagy cég magyarországi
emailcímét. Nyugodtan válaszd valamelyik nemzetközi – jellemzően .com végű, vagy
az anyavállalat székhelye szerinti német, francia, dán vagy egyéb – email címet,
amit az app felajánl.
• Ha ez sem segít, akkor legyél te is „Scan4Chem-nyomozó”! Keresd meg, kutasd ki
a kiszemelt tárgy eredetét, gyártóját, keresd meg a forgalmazó megfelelő emailcímét
és úgy küldj be adatkérést!

Beküldési határidő: 2022. november 4. péntek éjfél!
Kérdésed van? Keresd Papp Endrét a scan4chem@mtvsz.hu email címen vagy a 30/8234021-es telefonszámon.
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