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VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

„A JÖVŐ ISKOLÁJA” CÍMMEL

2600 Vác, Naszály út 8. e-mail cím: palyazat@ vszc.hu

A Váci Szakképzési
Centrum videópályázatot
hirdet

Pályázati Felhívás
Oszd meg velünk az ötleteidet videó formájában, nevezz be A jövő iskolája
videópályázatra!

1. Gondolkodtál már azon, hogy milyen lesz a jövő iskolája?
2. Szerinted milyen új szakmák jelennek meg a jövőben?
3. Hogyan lenne hatékonyabb a tantermi oktatás?

Kik pályázhatnak?


általános iskola felső tagozatos és nappali tagozatos középiskolás diákok



pályázni egyénileg vagy maximum 5 fős csapatban lehet

Hogyan pályázhattok?


maximum 3-5 perces videóval



a fent látható, kiemelt kérdések egyikére vagy mindegyikére válaszolva


figyelem! NE a youtube-ra töltsétek fel a kész videótokat, hanem a
palyazat@vszc.hu e-mail címre küldjétek el a következő formátumok
valamelyikében: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .FLV

a jelentkezés csak megfelelően kitöltött regisztrációs lappal lehetséges,
amelyet jelen felhívás mellékleteként megtalálhattok

a videó elkészítésénél vegyétek figyelembe, hogy a pályaműveket korhatár
nélküli megtekintéssel szeretnénk közzétenni és elsősorban nem kritikákat,
hanem építő jellegű ötleteket várunk kreatívan tálalva

Meddig pályázhattok?


a beadási határidő: 2020.február 29. szombat 12.00

Miért érdemes pályázni?


az első harminc pályázó garantált ajándékban részesül


a pályázatokat egy szakmai zsűri fogja elbírálni, ezen kívül pedig lesz
közönségdíjunk is

a fődíj egy hatvanezer forint értékű tablet, valamint vállalati partnereink
számos értékes tárgyi ajándékot ajánlanak fel a helyezettek számára


támogató partnereink:
Duna-Dráva Cement Kft.
Elektromos Művek Nyrt.
Ipress Center Zrt.
Knaus Tabbert Kft.
Magyar Suzuki Zrt.
Siemens Zrt.
ZOLLNER Kft.

Kapcsolat


kérdéseidet a palyazat@vszc.hu e-mail címen vagy



a 06/30/532-4995 és a 06/30/248-7208 telefonszámokon teheted fel nekünk
Keressetek bennünket bizalommal!

Eredményhirdetés

az ünnepélyes díjátadóra március végén kerül majd sor, Vácon, a Váci
Szakképzési Centrumban, amelyre minden pályázót személyesen várunk majd

pályázni bárhonnan lehetséges az országból, azonban a díjakat csak
személyesen áll módunkban átadni, Vácon

REGISZTRÁCIÓS LAP

Név:

…………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő (év/hónap/nap): …………………………………………………………………………….
Anyja neve:

……………………….……………………………………………………..................

Szülő neve, elérhetősége: ……..……………………………………………………………………..................
Telefonszám:

……….…………………………………………………………………………………

E-mail cím:

……..…………………………………………………………………………………...

Instagram/Facebook:

………….………………………………………………………………………………

Iskolája neve, címe: …………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………………...

Osztálya:

…………………………………………………………………………….......................

Osztályfőnöke neve: …………………………………………………………………………………………...

Csapatos jelentkezés esetén:
Csapatnév:

……..……………………………………………………………………………………

Csapattársak neve: …………..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Adatkezelés
Alulírott …………………………………………hozzájárulok, hogy a Váci Szakképzési Centrum, mint adatkezelő, a
regisztrációs lapon feltüntetett adataimat, az eseménnyel kapcsolatos fényképeket, videó és hangfelvételeket
elektronikus, nyomtatott és egyéb úton felhasználja, nyilvánosságra hozza. Az adatkezelő a megadott személyes
adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az
adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Minden olyan esetben, ha a felvételeket
a Váci Szakképzési Centrum eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a jelentkezőt
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.

Kelt: …………………….
……………………………….

……………………………..

jelentkező

szülő

aláírása

aláírása

