Videópályázat: „A változás benned kezdődik!”
Mutasd meg nekünk, Te és családod mit tesztek a környezetetekért és inspirálj másokat is
cselekvésre!
Játékszabályzat
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontért és pénzmúzeumért felelős önálló osztálya (a
továbbiakban: Pénzmúzeum) országos szinten videópályázatot (a továbbiakban: Pályázat) hirdet.
A Pályázat lebonyolítására vonatkozóan jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadók.
2. SZERVEZŐK
A Pályázat tervezését, szervezését és lebonyolítását a jelen Játékszabályzat szerint a Pénzmúzeum
(a továbbiakban: Szervező) végzi.
3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Kik és mivel pályázhatnak?
Pályázatunkra olyan 16-25. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik szívesen
megmutatnák, hogy milyen fontos számukra a környezet, illetve annak védelme és
megmérettetnék kreatív videós műveiket a többi pályázóval. Egy pályázó egy pályaművet küldhet
be.
A pályázók egy szöveges esszével kísért videós anyag beküldésével tudnak pályázni.
A benyújtandó pályázat elemei:
1. Videó:
A videóban lehetőségetek nyílik a környezetvédelemmel kapcsolatos ötleteitek,
bevált szokásaitok, javaslataitok kreatív bemutatására, különböző technikákkal,
vagy azok vegyítésével (animáció, élőszereplős videó).
A készített videók minimum 1, maximum 5 perces videótartalmak legyenek.
Formai követelmények:
16:9 vagy 9:16 illetve 1:1 képarány, h264 mp4 kódolás, 720p vagy magasabb
felbontás. A 20 MB alatti videókat emailen, az ennél nagyobb terjedelmű videókat
felhőalapú online tárhely segítségével küldd meg részünkre (ilyen lehet a Google
Drive vagy Microsoft OneDrive, Wetransfer). Amennyiben a fentiektől eltérő módon

kívánod megküldeni számunkra a videót, vagy eltérő kódolást használnál, kérjük, a
pályázati határidő előtt 3 nappal előzetesen egyeztesd azt velünk – a videó
befogadását ebben az esetben nem tudjuk garantálni.
A kreativitás és a beadott anyag minősége meghatározó lesz az elbírálás során.
2. Esszé:
A kiegészítő szöveges esszé a videóban szemléltetett kreatív tartalmak strukturált
formában történő bemutatására és alátámasztására biztosít lehetőséget, akár
képekkel, ábrákkal kiegészítve. Itt nyílik lehetőség a videóban bemutatott elemek
részletezésére, az ott vázolt ötletek fontosságának hangsúlyozására.
A pályázóktól minimum 2, maximum 3 oldal terjedelemben, A/4 méretben várjuk a
leírásokat.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles
sorköz, normál margó.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a résztvevő (16-18 közötti pályázó esetén annak
törvényes képviselője) hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez a honlapon található
nyilatkozat kitöltésével és megküldésével. A pályázaton való részvétellel a pályázó (16-18 év közötti
pályázó esetén a pályázó és törvényes képviselője együttesen) ugyanezen nyilatkozat kitöltésével
és megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a pályaműveket kiadványaiban, weboldalán a
készítő nevét feltüntetve szabadon felhasználhassa.
4. NYEREMÉNY:
A pályázat során a legkiemelkedőbb, legötletesebb alkotást egy iPhone SE készülékkel díjazzuk.
A szakmai zsűri a fődíj mellett különdíjként MNB nyereménycsomagot/csomagokat is kioszthat,
melynek tartalma: névre szóló Aranykönyv, Arany csokoládé.
A beérkezett pályaműveket az MNB szakértőkből álló zsűrije bírálja el, szakmai szempontok
alapján.
A nyereményekkel kapcsolatos adók az MNB-t terhelik.
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5. PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS:
Küldd el az általad készített művet (és 18 év alattiak esetében a szülők által aláírt adatlapot) a
Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu email címre!
A videóanyagot a fent részletezett formában, a szöveges alkotásokat pedig PDF fájl formában
várjuk. Az e-mail tárgyaként „A változás benned kezdődik _pályázó neve” szöveget kérjük
feltüntetni.
A nyertest és a különdíjban részesített pályázókat e-mailben értesítjük, és a nyertesek listáját,
valamint a nyertes műveket a www.penzmuzeum.hu weboldalon, valamint a Pénzmúzeum
közösségi média felületein is megosztjuk.
A pályamunkákat 2021.03.01-e éjfélig várjuk.
A pályázat eredménye 2021.03.10-én kerül kihirdetésre.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.
A

pályázattal

kapcsolatos

információkat a honlap
Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu címen lehet kérni.

tartalmazza,

további

információkat
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