Alapító Okirat
Schönherz ÖQPA
Az elismerés alapítása, az adományozás rendje
1. §
Az elismerés alapítása
A Schönherz ÖQPÁ-t a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Schönherz Kollégium Közössége
alapítja, a Schönherz QPA rendezvényein való kiemelkedő környezettudatos és példamutató magatartása
emlékének méltó megörökítésére, Schönherz QPA 48. megrendezése alkalmából.
2. §
A díj adományozása
A díj a QPA alatti környezetvédő munka szervezésében több héten át elért kimagasló eredmény, a végzett magas
szintű tevékenység, illetve a Schönherzes Közösség érdekében, a környezetért kifejtett támogatás elismeréseként
adományozható. Az adott évi Schönherz QPÁ-n részt vevő QPA csapatok egyikének ítélhető oda.
3. §
A Schönherz ÖQPA leírása
A Schönherz ÖQPA Canyon barna színű kerámia kaspó 19,5 cm magas, 22 cm átmérőjű. A kaspó elején maga a
QPA neve és alapításának körülményei, a hátulján pedig a díjat elnyerő csapatok nevei, az oldalain pedig a nyertes
csapatok kabala jelképeik szerepelnek. Tartalma egy adag Schönherz körüli föld, melybe virágok vannak ültetve,
középre, a földbe pedig egy üveg Zöld Abszint van belesüllyesztve. Az ÖQPA mellé jár egy üveg, az átadó csapat
kedvenc alkoholos italából is.
4. §
Az adományozás rendje, menete
(a) A Schönherz ÖQPA évente egy alkalommal, a Schönherz QPA alkalmával adományozható oda egy csapatnak.
A díjat nem lehet megosztani. A díj az előző évi nyertes csapat részére ismételten nem ítélhető oda.
(b) A díj posztumusz nem adható oda.
(c) A díj odaítélésére részletesen megindokolt javaslatot egyénileg és testületileg (Főrendezői csapat és tagjai,
korábbi QPA főrendezők, korábbi ÖQPA nyertesek) lehet tenni, amelyet a díj odaítélésére a Schönherz QPA
aktuális főrendezőjével szükséges megtárgyalni.
(d) A díjat mindig a Rendező csapat osztja ki annak a csapatnak, amelyik az ÖQPA programjain és a hozzá tartozó
achievementekkel a legtöbb pontot szerezték.
5. §
A díj átadása
A Schönherz ÖQPA átadásának időpontja a Schönherz QPA Eredményhirdető ünnepsége. A díjat az korábbi
nyertes csapat csapatkapitánya adja át (ennek hiányában az aktuális Főrendező). Az alapítás évében a Schönherz
ÖQPÁ-t annak alapítója, Kalmár Dávid (Kalmi) adja át a Schönherz QPA Eredményhirdető ünnepségén.
Záró rendelkezések
A Schönherz ÖQPA Alapító Okiratát a Schönherz QPA korábbi főrendezői 2019. október 05-én véleményezték és
jóváhagyásukkal lépett hatályba. A Schönherz ÖQPA akkor szűnik meg, ha megszűnéséről a Schönherz QPA
Közössége kezdeményezéssel él a QPA korábbi főrendezői felé és azok jóvá is hagyták azt. A QPA sérülése esetén
a következő évben a sérülést okozó csapat, az előző év Abszint mennyiségének legalább √2-szeresét köteles
átadni a nyertes csapatnak. Az abszint beszerzéséről a Főrendező csapat köteles gondoskodni, a korábbi nyertes
csapatra jellemző alkoholról, a kaspóba kerülő földről és növényekről a korábbi nyertesek.
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