Pályázati felhívás szabályzata és technikai tudnivalók
1. A pályázat keretrendszere








A pályázat egyfordulós
A pályázat kiírói szabad kereteket biztosítanak a pályaművek benyújtásakor
A pályázat feltétele, hogy a pályázó a 2016. október 11-i eseményen részt tudjon venni és ott
előadja, bemutassa az általa benyújtott javaslatot
A pályázati anyag maximális terjedelme: 3 perc
Egy pályázó maximum egy pályamunkát nyújthat be

2. A pályamunkák díjazása






Mindkét témában a legjobb pályázó a konferencián prezentálhatja győztes ötletét
Mindkét témában a 3 legjobb pályázó pályamunkáját bemutatjuk az eseményen
Mindkét témában a legjobb pályázó lehetőséget kap egy kormányzati vagy cégvezető
munkájának megismerésére
A győztes pályázók mindkét kategóriában tárgyi nyereményben részesülnek
Mindkét témában a legjobb 20-20 pályázó csapat részt vehet (kísérőtanáraikkal) a II.
Versenyképes Oktatás konferencián, ahol többek között a legnagyobb nemzetközi cégek
magyarországi képviselőivel találkozhat.

3. A pályázók köre



A pályázaton bármely magyarországi középiskola 10‒12. évfolyamos tanulója részt vehet.
Pályázni minimum 3, maximum 5 fős csapatban lehet

4. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatokat és a kitöltött pályázati adatlapot elektronikus úton várjuk az alábbi email címre:
tudszjobbat@amcham.hu.
A beérkezett pályázatokról visszaigazoló emailt küldünk a beérkezés utáni 3 napon belül, kérjük,
amennyiben ilyen visszaigazoló emailt nem kap, vegye fel velünk a kapcsolatot a
tudszjobbat@amcham.hu email címen vagy a +36 1 428-2080 telefonszámon. Amennyiben az elküldeni
kívánt tartalom meghaladja a 2 MB-t, kérjük, hogy a pályázatot töltsék fel és az AmCham számára a
letöltéshez használható linket küldjék el a fenti email címre. Ehhez javasoljuk a következő oldalakat:
Toldacuccot, Wetransfer, Mammutmail.
Kérjük a tárgyban az alábbiakat feltüntetni:
TudszJobbat 2016_NÉV_Kategória
A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 20.
5. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
A zsűri elsősorban a pályamű tartalmi elemeit veszi figyelembe, így többek között:
 Építő jelleg, pozitív üzenet
 Ésszerűség és akár rövidtávú megvalósíthatóság
 Koncepció egyedisége
 Tartalmi elvárásoknak való megfelelés

Ezek mellett fontos még a leadott pályamű általános színvonala, minősége

6. Fontos dátumok:





Pályázat beadásának határideje: 2016. szeptember 20.
Győztes pályázók kiértesítése: 2016. szeptember 30.
Győztes pályázók felkészítése a pályaművek bemutatására: 2016. október 3-i hét
Versenyképes oktatás konferencia: 2016. október 11.

7. További információ a pályázatról
 Pályázati Adatlap letölthető itt
 Weboldal: www.tudszjobbat.hu
 Facebook esemény: „Tudsz jobbat! Pályázat”
 AmCham kontakt: Révész Barbara, Policy Assistant (barbara.revesz@amcham.hu, +36 1 428-2083)
8. Jogi és adatvédelmi záradék
A pályázatból való automatikus kizárást vonja maga után, amennyiben a pályázatban előfordulnak az
alábbiak :






politikai agresszió, pártpolitikai agitáció, pártpolitikai utalás
bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sértő, vagy becsmérelő kijelentés,
nemzeteket, nemzeti jelképeket sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó bejegyzés,
gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas kijelentések,
rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető megjegyzések.

A szervezők szabadon megoszthatják, felhasználhatják, továbbá hasznosíthatják a versenyzők által
benyújtott pályamunkákat, beleértve a videókat, képeket, adatokat és egyéb tartalmakat a készítők
nevének feltűntetésével nem kereskedelmi célra.

