1. Pályázatleírás
A világ nem szinkronizált– Videós pályázat középiskolai osztályoknak
Pályázatunk célja a nyelvtanulás fontosságának bemutatása rövid videós tartalmak által. Középiskolás
osztályok pályázati anyagait várjuk, melyeket feltöltünk a weboldalunkra, ahol közönségszavazással a
szavazók 10 pályaművet választanak ki. Ezután szakmai zsűri értékeli az anyagokat, választ egy
fődíjast és további kategóriák szerint különdíjazottakat.
A díjátadóra a Nyelvparádé kiállítás keretein belül kerül sor, 2018. szeptember 8-án.

2. Nevezés
A nevezés lépései:
-

Minimum 30 másodperces, maximum 10 perces hosszúságú publikus videó feltöltése saját
Youtube csatornára. A Youtube videó címének formátuma: A videó címe - Nyelvparádé 2018
Regisztráció a www.palyazat.nyelvparade.hu oldalon.
A videókat a MEMO Rendezvényszervező Kft. (továbbiakban Szervezők) töltik fel a
weboldalra.

3. Részvételi feltételek
A versenyen nevezési díj nincs, a nevezés ingyenes.
A versenyben magyarországi középiskolák hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákjai vehetnek részt.
A versenyben a MEMO Rendezvényszervező Kft. munkavállalóinak hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázók az online regisztrációs lap kitöltésével elfogadják a Részvételi feltételeket.
Szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják (vetítés a rendezvényen, megosztás a
Nyelvparádé facebook oldalon).
Szervezők jogosultak a pályázók adatainak (csapat neve, iskola neve) nyilvánosságra hozatalához, a
nyertesek kihirdetésének érdekében.
A versenyben résztvevők és a Nyelvparádé rendezvény látogatói tudomásul veszik, hogy róluk kép- és
videófelvétel készülhet. Szervezők a rendezvényen készült kép és videó anyagok használati jogát
fenntartják.

4. Tartalmi kritériumok
Olyan középiskolás osztályok pályaműveit várjuk, akik minél kreatívabban be tudják mutatni, milyen
szituációkba keveredhet az, aki nem megfelelő nyelvtudással igyekszik boldogulni a
mindennapokban.

5. Formai kritériumok
Minimum 30 másodperces, maximum 10 perces hosszúságú publikus videó feltöltése saját Youtube
csatornára. A Youtube videó címének formátuma: A videó címe - Nyelvparádé 2018

6. Díjazás és értékelés
Közönségszavazás menete: a www.palyazat.nyelvparade.hu oldalon minden Facebook felhasználó
egy szavazatot adhat le a pályázat időszaka alatt. A legtöbb szavazatot kapott pályamű alkotói
közönségdíjra jogosultak.
A szakmai zsűri döntése alapján kerül ki a győztes pályamű és a további kategóriák díjazottjai. A
díjátadóra a 2018. szeptember 8-án, a Nyelvparádén kerül sor.
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, melyben a MEMO Rendezvényszervező Kft. delegáltjai is részt vesznek.

7. Érvénytelen pályázás
A pályaművek előzetes moderálás után kerülnek feltöltésre. Kizárásra kerülnek azon pályázatok
melyek különösen, de nem kizárólag (1)obszcén szavakat tartalmaznak, (2)pornográf vagy szexuális
tartalmúak, (3) vallási, politikai gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,(4)melyek a
Szervezők szubjektív megítélése alapján nem felelnek meg a pályázat koncepciójának.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után leadott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe
venni.

8. Adatkezelés
Adatkezelő (és adatfeldolgozó) neve és székhelye: MEMO Rendezvényszervező Kft., 1085 Budapest,
József körút 69.
Adatkezelés célja: versenylebonyolítás, kapcsolattartás (pályaművek fogadása, ellenőrzése,
kapcsolattartás a pályázókkal, nyertesek értesítése, nyeremények kiosztása)
Az adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint biztosítják a pályázók adatainak
hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését és felhasználását. Az adatkezelők a pályázók
adatait csak jelen versenykiírásban és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott törvényes célra használhatják fel.

