MOBILSZEM DIÁKFILMVERSENY
Pályázati felhívás
„Ha van mobiltelefonod interneteléréssel, akkor
a XXI. század egyik legfontosabb vívmányát tartod a kezedben.
Arra ösztönözzük az embereket, hogy jobban átgondolják,
mekkora lehetőség is rejlik a mobileszközökben,
hiszen ez a technológia milliók életét változtathatja meg.”
(Sandra González a Movilfestawards alapítója)
Az Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17 projektje hagyományteremtő szándékkal
MOBILSZEM
elnevezésű diákfilmversenyt hirdet Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai
számára.
A verseny pedagógiai célja
A verseny kiírásával az általános iskolák felső tagozatára és középiskolába járó, filmezés iránt
érdeklődő tanulókat, új filmkészítő műhelyek létrejöttét, illetve a már meglévők tehetséggondozását
szeretnénk támogatni.
A verseny kategóriái
A versenyfilmeket általános iskolás és középiskolás kategóriában külön értékeli és díjazza a zsűri.
Témája
A filmversenyen részt vevő diákok mobileszközük (mobiltelefon, tablet) beépített kamerájának, továbbá
webkamera, sport- vagy GoPro kamera segítségével bármilyen témában ábrázolhatják azt, ami
vizuálisan megragadja, foglalkoztatja őket, vagy amit rögzítésre érdemesnek ítélnek. A versenyre
legfeljebb 5 perces filmeket várunk, műfaji kötöttség nélkül.
A nevezés módja és határideje
Regisztrálni 2018. szeptember 3. napját követően a karpatmedence.oktatas.hu/mobilszem linkre
kattintva a nevezési lap(ok) kitöltésével és a tanulói jogviszony igazolásnak feltöltésével lehet.
A pályaműveket 2018. november 23-án 23.59-ig kell feltölteni.
A verseny díjazása
A legjobb filmeket a díjkiosztó ünnepségen bemutatjuk, az alkotók oklevelet, jutalmat kapnak, és
filmkészítő tehetségtáborban vehetnek részt.
A díjkiosztó ünnepségre és a táborba meghívott nyerteseket utazási, szállás- és ellátási költség nem
terheli.
Pályázati feltételek




A versenyre egyének vagy legfeljebb 3 fős alkotócsoportok nevezhetnek.
Egy alkotó (vagy csoport) több versenyfilmmel is nevezhet.
A nevezés akkor érvényes, ha a pályázó, vagy az alkotócsoport valamennyi tagja rendelkezik
tanulói jogviszonnyal, és a jelentkezési lap mellékleteként a tanulói jogviszony igazolását





kitöltve (az intézményvezető aláírásával és az iskola hivatalos bélyegzőjével ellátva), PDFformátumban feltöltötte.
Nevezni csak a megadott határidőig, a szükséges dokumentumok feltöltésével lehet.
Nevezési díj nincs.
Az alkotók filmjük feltöltésével hozzájárulnak, hogy a MOBILSZEM diákfilmverseny szervezői a
filmet nonprofit vetítésekre bocsássák, valamint a projekt honlapján nyilvánossá tegyék.

Tartalmi és formai követelmények












A beküldött filmeknek tisztelniük kell az általános emberi értékeket. Nem sérthetik sem a
személyiségi jogokat, sem a közerkölcsöt, nem tartalmazhatnak megbotránkoztató részleteket,
nem kelthetnek ellenséges indulatokat.
Korhatáros (16 éven felülieknek való) témákat, megjelenítéseket és feldolgozási módokat nem
fogadunk el. (A korhatár-besorolás tekintetében a Médiatanács részletes szempontrendszerét
tekintjük
irányadónak,
amely
itt
olvasható:
http://nmhh.hu/dokumentum/1456/klasszifikacios_ajanlas_20110719.pdf)
Felnőttek a diákok felkészítésében, képzésében és az alkotás feltételeinek megteremtésében
(„producerként”), illetve az alkotás folyamatának nyomon követésében, értékelő útmutatással
segíthetnek.
A versenyre csak teljes egészében mobileszközzel felvett, saját készítésű filmmel lehet nevezni.
Bármilyen HD- (1920 x 1080, 1440 x 1080, 1280 x 720) vagy DV- (720 x 576) felbontású anyag
elfogadható. A szabványos televíziós képkockasebesség (25, 30, 50 vagy 60) használata
feltétel.
A képarány kizárólag 16:9-es, fekvő tájolású lehet.
Fájlméret: maximum 2 GB.
A filmhez felhasznált zeneszámok címét a szerző és az előadó nevével együtt meg kell jelölni.
Amennyiben a diákok nem saját maguk által készített anyagot is felhasználnak az elkészült
produktumban, azt a szerzői jog követelményeinek megfelelően, forrásmegjelöléssel tegyék.
A versenyből kizárható az az alkotás, amely nem felel meg a szerzői jogi elvárásoknak.

A versenyfilm elkészítésével kapcsolatos kérdésekre dr. Tari János szakértő válaszol.
Elérhetősége: tari.janos@oh.gov.hu
További tudnivalók a regisztrációt követően olvashatók.

