PÁLYÁZATI KIÍRÁS BEMUTATKOZÓ VIDEO KÉSZÍTÉSÉRE A
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE
AZ ÚJ ARCULATI ELEMEK HASZNÁLATÁVAL
A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban KRE) videopályázatot hirdet. A
pályázati kiírás alább olvasható:
Pályázat kiírása: 2010. november 26. péntek
Pályázat határideje: 2010. december 17. péntek 24:00
A pályázat célja: Egyetemünk bemutatása, népszerűsítése, ismertté tétele.
A pályamunkákkal szemben támasztott formai, tartalmi követelmények:
Fontos, hogy a beérkező pályamunkák egységes intézményi képet jelenítsenek meg,
hasonló jelentéssel bírjanak akár több, teljesen különböző célcsoport, érdeklődő számára
is. Tükrözze a református szellemiséget és értékeket, tegye egyértelműen azonosíthatóvá
az egyetemet a hazai felsőoktatási intézmények között.
A pályamunkáknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
•
•

Hossza: 5-10 perc közötti;
Technikai feltételek:
-A pályázatra egyaránt várjuk professzionális és amatőr filmkészítők
jelentkezését.
-A munkákat elektronikus formában Mpeg2 formátumban, minimum 720 x 576 és
4Mbit/s felbontásban kérjük elkészíteni.
-A pályaműveket videó, filmes és/vagy számítógépes, illetve bármilyen animációs
technikával készíthetik a pályázók.

Kötelező tartalmi elemek:
1.
2.
3.
4.

Egyetemünk honlapjának címe: www.kre.hu,
Egyetemi logó (letöltés: www.kre.hu/videopalyazat/Arculat)
Karok, Tanszékek (oktatási területek) megjelenítése
Felvételek az épületekről

•

A pályázó tudomásul veszi, hogy a KRE tulajdonát képező bármely – akár
formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett
vagy formálisan le nem védett – szellemi tulajdont (a továbbiakban: „Szellemi
Tulajdon”) csak és kizárólag a KRE érdekében, a jelen pályázati kiírásban
meghatározott pályamű elkészítéséhez és annak elkészítése idején használhatja
fel.

•

A pályamű benyújtásával a pályázó szavatolja, hogy harmadik személynek
nincsen olyan joga, vagy jogos érdeke, amely az általa benyújtott pályamű KRE
általi felhasználását megakadályozza, korlátozza. Amennyiben harmadik személy
részéről védett jogai sérelme miatt kárigény vagy más igény merülne fel a
pályamű vagy annak bármely eleme vonatkozásában, úgy a pályázó köteles a
KRE-t mentesíteni az igények alól és a harmadik személlyel szemben közvetlenül
fellépni.

•

A pályázó kifejezetten tudomásul veszi és a pályamű benyújtásával elfogadja,
hogy a jelen pályázat keretében kiválasztott nyertes pályázó által megalkotott,
reklámozás céljára megrendelt pályaművekhez kötődő szerzői vagyoni jogok
megszerzésére a KRE igényt tarthat, azzal, hogy a pályaműre vonatkozó szerzői
vagyoni jogoknak az átengedése és a pályamű végleges átadása a KRE részére
kizárólag a pályázati kiírásban kommunikált díjazás fejében történik.

Betűtípusban, arculati színvilágban Egyetemünk arculati leírása az irányadó (letöltés:
www.kre.hu/videopalyazat/Arculat). Lehetőség van fényképek felhasználására
(letöltés: www.kre.hu/videopalyazat/Photo), de lehet a video alapja egy teljesen
újszerű megközelítés is, amennyiben teljesíti a pályázat célját. További információért,
ihletért látogasson el honlapunkra: www.kre.hu
A pályázók köre:
A pályázatban részt vehet minden, Egyetemünkre beiratkozott hallgató kartól, képzési
formától függetlenül. Pályázni lehet egyénileg, illetve csoportosan. Egyéni pályázó csak
KRE BTK kommunikáció szakos hallgató lehet, csoportos pályázat esetén pedig a csoport
vezetőjének kommunikáció szakos hallgatónak kell lennie, akit kontaktszemélyként
kérünk feltüntetni a honlapunkról letölthető jelentkezési adatlapon, elérhetőségeivel
együtt. Egy pályázó természetesen több pályamunkát is leadhat, ebben az esetben
kérjük, hogy mindegyik pályázati anyagot külön jeligével lássa el, valamint külön
borítékba tegye.
A jelentkezés módja, a pályázat menete:
A pályamunka eredeti nyersanyagát Kovács Gergely Botondnál, a KRE BTK
Kommunikációs Tanszékén (Cím: H-1088 Budapest Reviczky utca 4.) lehet leadni
jeligével ellátott, lezárt borítékban. A dvd adathordozóra is kiírt bemutatkozó filmeket
pedig a pályázati adatlappal együtt legyen kedves eljuttatni Dr. Bohátka Gergely főtitkár
úr részére, Egyetemünk Rektori Hivatalába (Levelezési cím: H-1092 Budapest, Kálvin tér
9.) lezárt, jeligével ellátott borítékban.
A pályázat beadásával a pályázó hozzájárul neve feltüntetése mellett munkáinak
nyilvánosságra hozatalához. Az azonosításhoz szükséges adatokat bizalmasan kezeljük,
azokat harmadik fél számára nem tesszük elérhetővé, nyilvánosan nem tesszük közzé.
Az elkészült pályamunkákat folyamatosan nyilvánossá tesszük Egyetemünk honlapján
(www.kre.hu/videopalyazat/Palyamunkak/)
Pályázat beadási határideje: 2010. december 17. péntek 24:00
Értékelés, díjazás:
A nyertes pályázó amellett, hogy az általa készített video képviseli Egyetemünket
bruttó 80,000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint pénzjutalomban is részesül.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat
hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. A
pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított
szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak a pályamunkák közül és ítéljék
oda a meghirdetett díjat.
További felvilágosítás, további információk:
A pályázattal kapcsolatban felmerülő bárminemű kérdéssel bátran forduljanak PR
munkatársunkhoz:
Halász Krisztina
E-mail: halasz.krisztina@kre.hu, Tel. (+36) 1 455 9060/122-es mellék

