Az InfoPark Alapítvány és az ELTE pályázati felhívása 2014

Az InfoPark Alapítvány szeretne hidat képezni az egyetem és a középiskolák között. Pályázati
tevékenységével, immár hatodik alkalommal, hozzá kíván járulni a műszaki és
természettudományi ismeretek élményszerű elsajátításához, igyekszik felkelteni a jó
képességű diákok érdeklődését az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) színvonalas természettudományos és
műszaki képzése iránt.
A fenti célok érdekében az InfoPark Alapítvány pályázatot hirdet az ELTE és a BME
hallgatói részére olyan kisfilmek elkészítésére, amelyek a középiskolai természettudományos
tantárgyak könnyebb, élményszerűbb megismerését segítik egy-egy témában.
A kisfilmek a középiskolai természettudományos tantárgyakból bármit feldolgozhatnak,
kidolgozásuk formája kötetlen, és a beadáshoz csatolni kell a mellékletek között található
pályázati űrlapot.
A filmek időtartama: maximálisan 5 perc
Terjedelme: maximum 2 Gbyte
Formátuma: MPEG 4, AVI, FLV, MOV, WMV

Az Infopark Alapítvány a pályázók részére lehetővé teszi ingyenes, jogtiszta aláfestő
zene kiválasztását, melyhez segítséget a SONOTON Zenei Könyvtár, aláfestő zenetárból
www.sonoton.com kaphat, és felhasználás esetén a kisfilm végén a pályázónak fel kell
tüntetni: „Zene: SONOTON Music Library”
(kapcsolattartó: Bakó Mária sonoton@clmusic.hu)

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a természettudományos
tantárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, vagy az informatika alkalmazása az
érintett területek egyikén) kapcsolatát, egymásra épülését is megpróbálják megjeleníteni.
Lehetséges pályázók köre:
Az ELTE és BME tanszékeinek, intézeteinek, karainak oktatói által mentorált egyetemisták,
maximum háromfős csapatokban, melyekben középiskolás diákok is szerepelhenek. Egy
személy vagy csapat több pályázatot is beadhat.
A pályázat rendelkezésére álló keret: 3 millió Ft
A pályázat benyújtásának határideje, módja és helye:
A filmet 2014. augusztus 31-ig, 1 példányban CD vagy DVD lemezen kell postára adni vagy
személyesen az ELTE Pályázati és Innovációs Központban Jokán Anitának leadni (ELTE
PIK, 1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 17.).
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Újszerűség, tudományközi megközelítés, játékos, szórakoztató módon történő ismeretátadás
képessége.
A pályázatok elbírálása:
Szakmai díj: A nyertes filmek kiválasztása szaktanári és filmes szakértők bevonásával
történik.
Közönségdíj: A felhívásra beérkezett kisfilmeket három héten keresztül fogjuk az interneten a
szavazni kívánó középiskolások számára elérhetővé tenni.
A nyertes pályázatok díjazása:
A legérdekesebb filmek készítői november 7. és 9. között háromnapos szakmai, kulturális és
szórakoztató programokkal fűszerezett rendezvényen vehetnek részt. A szállásról és teljes
ellátásról az InfoPark Alapítvány gondoskodik. A résztvevők a szakmai műhelybeszélgetések
során belekóstolhatnak a filmkészítés rejtelmeibe.
Azon tanszékek között, ahonnan a legtöbb közönségszavazatot kapott alkotások érkeznek, az
Alapítvány Kuratóriuma hordozható projektort fog kisorsolni, melyet október 14-én, a
középiskolás szavazók fórumán vehet át a nyertes.
A szavazók díjazása:
A középiskolások közül azok a szavazók, akik a legteljesebb szöveges értékelést adják,
meghívást kapnak egy félnapos fórumra és egyetemlátogatásra az ELTE-n.
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Erre az ünnepélyes alkalomra és jutalmazásra 2014. október 14-én kerül sor, melynek pontos
helyszínéről és idejéről a meghívottakat a rendezvény előtt legkésőbb 10 nappal értesítjük
elektronikus úton, a megadott e-mail címekre.
Azon középiskolák között, amelyekből a legtöbb értékelhető szavazat érkezik, az Alapítvány
Kuratóriuma hordozható projektort fog kisorsolni, melyet szintén ezen a rendezvényen
vehet át a nyertes.
A szavazatok leadásának a módja:
A középiskolások szavazataikat a saját iskolájukban kijelölt személynél adhatják le a
pályázati felhívás mellékletei között található űrlapon.
Az iskolánkénti szavazatok gyűjtésének pontos helyét az iskolai honlapra fogjuk feltenni a
szavazási idő megkezdésével egyidejűleg.
A középiskolai szavazást szeptember 22-én zárjuk.
A pályázattal kapcsolatos információt lehet kérni: infoparkalapitvany@t-online.hu
A pályázat letölthető: www.infoparkalapitvany.hu
A pályázatok eredményének közzététele:
A www.infoparkalapitvany.hu honlapon, valamint a pályázók által megadott e-mail
címekre megküldött értesítésben.
Kapcsolattartó: Antoni József + 36 30 2569592

Az Infopark Alapítvány és az ELTE közös pályázatának támogatója 2014-ben:
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