Videó- és fotópályázat:
„Pénzmúzeum-PontVelem fenntarthatósági pályázat”
Mutasd meg nekünk, milyen ötleteid vannak a fiók mélyén lapuló forgalomból bevont
bankjegyek és érmék, valamint értékkel már nem bíró, egyéb fizetőeszközök életre keltesére!
Játékszabályzat
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontért és pénzmúzeumért felelős önálló osztálya (a
továbbiakban: Pénzmúzeum) valamint a PontVelem Nonprofit Kft. (továbbiakban: PontVelem) a
Fenntarhatósági Témahét keretén belül országos videó- és fotópályázatot (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
és a PontVelem (a továbbiakban: Szervezők) végzi.
3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Kik és mivel pályázhatnak?
Pályázatunkra várunk minden olyan általános- és középiskolás diákot, akiknek fontos a
környezetért folytatott küzdelem a mindennapjaik során, és kreatív ötleteikkel hozzájárulnának a
forgalomból bevont bankjegyek és érmék, valamint értékkel már nem bíró, egyéb fizetőeszközök
újjászületéséhez.
A diákokat arra ösztönöznénk, hogy otthoni környezetük alapos átkutatásával, a fiók alján rejlő
kincsek - forgalomból bevont bankjegyek és érmék, valamint értékkel már nem bíró, egyéb
fizetőeszközök - felfedezésével mutassák meg, ők mit tennétek velük, milyen szemléletformáló
újrahasznosítási ötletek lapulnak a tarsolyukban.
Egy pályázó egy pályaművet küldhet be, a jelentkezés a pályázati adatlap beküldésével együtt
érvényes.
A pályázók egy szöveges esszével kísért videós anyag, vagy egy szöveges esszével kísért fotó
beküldésével tudnak pályázni.

A benyújtandó pályázattal kapcsolatos elvárások kategóriánként:
A benyújtott pályázati anyagban a forgalomból bevont bankjegyek és érmék, valamint értékkel már
nem bíró, egyéb fizetőeszközök újjászületése, az újrahasznosítás módjára vonatkozó kreatív
ötletek mutathatóak be. Lehetőség nyílik bemutatni, hogy milyen alternatív felhasználási módot,
új életet szántok nekik. Legyen az környezetvédelemmel kapcsolatos ötlet, bevált szokás, vagy eget
rengető innováció.
Az ötleteket videós vagy fotós kategóriában várjuk kiegészítő esszé kíséretében.
A kiegészítő szöveges esszé a videóban vagy a fotón szemléltetett kreatív tartalmak strukturált
formában történő bemutatására és alátámasztására biztosít lehetőséget, akár képekkel, ábrákkal
kiegészítve. Itt nyílik lehetőség a videóban vagy a fotón bemutatott elemek részletezésére, az ott
vázolt ötletek hangsúlyozására.
1. Videó kategória:
Videó formai követelmények:
• minimum 1, maximum 3 perces videós tartalom
• 16:9 vagy 9:16 vagy 1:1 képarány
• 720p vagy magasabb felbontás
• különböző technikák, vagy azok vegyítése (animáció, élőszereplős)
A kreativitás és a beadott anyag minősége meghatározó lesz az elbírálás során.
A videópályázat egy kiegészítő esszével együtt érvényes.
Esszé formai követelmények:
• minimum 1, maximum 2 oldal terjedelem
• A/4 méret
• Times New Roman, 12-es betűméret
• másfeles sorköz, normál margó
• PDF formátum
2. Fotó kategória:
Fotó formai követelmények:
• formátum: JPEG (.jpg)
• színtér: sRGB
• méret: a kép minősége az értékelés során meghatározó
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Esszé formai követelmények:
• minimum 1, maximum 2 oldal terjedelem
• A/4 méret
• Times New Roman, 12-es betűméret
• másfeles sorköz, normál margó
• PDF formátum
A fotópályázat egy kiegészítő esszével együtt érvényes.

A Pályázaton való részvétel feltétele, hogy a résztvevő (18 év alatti pályázó esetén annak törvényes
képviselője) hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez a honlapon található nyilatkozat
kitöltésével és megküldésével. A Pályázaton való részvétellel a pályázó (14 év alatti pályázó esetén
annak törvényes képviselője, 14-18 év közötti pályázó esetén a pályázó és törvényes képviselője
együttesen) ugyanezen nyilatkozat kitöltésével és megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a
Szervezők a pályaműveket kiadványaikban, weboldalaikon a készítő nevét feltüntetve szabadon
felhasználhassák.
4. NYEREMÉNY:
A Pályázat során a legkiemelkedőbb, legötletesebb alkotásokat kategóriánként egy-egy iPhone SE
készülékkel díjazzuk.
A szakmai zsűri a fődíj mellett különdíjként 8 db PontVelem NEO hátizsákot is kioszt mindkét
kategóriában a 2-5. helyezett számára.
A legtöbb pályázót delegáló iskolát egy projektorral díjazzuk. *
A beérkezett pályaműveket a Pénzmúzeum és a PontVelem szakértőkből álló zsűrije bírálja el,
szakmai szempontok alapján, melyek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•

A pályázati anyag határidőn belüli megküldése a Szervezők részére a megadott
formában.
A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és megküldése a Szervezők részére.
A pályázati kiírásban feltüntetett követelmények hiánytalan megléte (fájlformátum,
betűtípus, elnevezés, minimum-maximum méretek betartása).
A pályamű kreatív megvalósítása.
Problémamegoldás, „zöld” gondolkodásmód.
A pályamű minősége, a feldolgozás mélysége.
Szerkesztettség, dramaturgia, rendezés.
Képi megvalósítás.

A nyereményekkel kapcsolatos adók az MNB-t és a PontVelem Kft.-t terhelik.
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5. PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS:
Az elkészült videót (youtube vagy vimeo linken keresztül), a fotót, a mellékelt esszét, és a
szükséges adatlapot a Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu kérjük megküldeni.
A videóanyagot és a fotókat a fent részletezett formában, a formai követelményeknek
megfelelően, az esszéket pedig PDF fájl formájában várjuk.
Az e-mail tárgyaként „Pénzmúzeum-PontVelem fenntarthatósági pályázat_pályázó neve” szöveget
kérjük feltüntetni.
A
fájlok
elnevezése: Vezetéknév_Keresztnév_PM_PV_pályázat_videó/fotó/esszé
(pl.:
Minta_Béla_PM_PV_pályázat_videó)
A nyerteseket és a különdíjban részesített pályázókat e-mailben értesítjük, és a nyertesek listáját,
valamint a nyertes pályaműveket a www.penzmuzeum.hu weboldalon, valamint a Pénzmúzeum
és a PontVelem közösségi média felületein is megosztjuk.
A pályamunkákat 2021. május 21. éjfélig várjuk.
A pályázat eredménye 2021. június 3-án kerül kihirdetésre.

Nyeremények kézbesítése:
A nyertesek díjai az alábbiak szerint kerül kiosztásra:
Szervezők a nyereményeket postai úton küldik ki a verseny lezárását követő két héten belül a
nyertes iskolának és a nyertes Pályázók iskolájának címére. A termékekkel kapcsolatos reklamációt
az átvételtől számított 8 napon belül fogadja el a Szervező. A tárgyi nyeremények készpénzre nem
válthatók.
Amennyiben a nyerteseket illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében,
illetve a nyertesek meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem vitatható.
* Abban az esetben, ha egyenlőség alakul ki két iskola között, és egyenlő számú pályázót delegál,
a diákok teljesítménye lesz a meghatározó.
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.
Amennyiben a Pénzmúzeum és a PontVelem értékrendjéhez nem méltó képet, videót vagy
szöveget küld a Pályázó, abban az esetben a Szervezők nem fogadják el a pályázatot.
A pályázók között nem vehetnek részt a Szervezők munkatársai és családtagjai.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervezők döntése az irányadó.
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A pályázattal kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a
Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu címen lehet kérni.
A Pályázatként benyújtott videók és fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázókat terheli, a
Szervezők felelősségüket kifejezetten kizárják. A Pályázók videó és fotóművészeti alkotásaik
beküldésével kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó
személyhez fűződő és vagyoni joggal. Pályázni kizárólag olyan videókkal és fotókkal lehet,
amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek
személyhez fűződő jogait.
Amennyiben a videón vagy a fotón a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy
rendelkezik ezen személy(ek)nek a videó vagy fotó közzétételéhez való hozzájárulásával.
Amennyiben a benyújtott videók vagy fotók megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb
személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes
jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőket mindennemű jogi igény érvényesítése alól
mentesíteni. A Szervezők felelősségüket valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett
legteljesebb mértékben kizárják.
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