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Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Észak Atlanti Szerződés Szervezete megalakulása 70. és Magyarország NATO csatlakozása
20. évfordulója alkalmából a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete
„MI VAGYUNK A NATO” címmel pályázatot hirdet középiskolás korú fiatalok részére
rövidfilmek és fotó összeállítások készítésére.
A PÁLYÁZAT CÉLJA
Rövid, egy percnél nem hosszabb vizuális alkotások összességével megformálni a képet, mit
jelent a NATO a fiatalok számára, milyen kép jelenik meg gondolatvilágukban a biztonságról,
annak jelentőségéről, a megteremtésében viselt saját és környezetük felelősségéről,
valamint a biztonság fenntartásában kulcsszerepet betöltő Szövetségről.
MILYEN ALKOTÁSOKAT VÁRUNK
Olyan rövidfilmeket, fotókat vagy fotó összeállításokat várunk, amelyek a fiatalok
szemszögéből bemutatják a Szövetség működésének, célkitűzéseinek, eredményeinek és
Magyarország NATO szerepvállalásának egy-egy, fontosnak vagy érdekesnek tartott
részelemét, a Magyar Honvédség katonáinak a haza védelmében teljesített szolgálatát,
magyar és külföldi „NATO katonákat”, feladataikat és szolgálatukat. Az alkotások között
elsősorban az alkotó személyes megközelítésében figyelemreméltónak ítélt események,
történetek, a biztonságot érintő szempontok, polgári vagy katonai szervezetek
tevékenységének feldolgozását, polgári vagy katonaszemélyek bemutatását, diákok,
diákcsoportok témával kapcsolatos véleményének megjelenítését várjuk. Ugyanakkor
bátorítjuk bármely, a NATO egésze és benne Magyarország biztonságát közvetlenül vagy
közvetve érintő témakörök minél személyesebb megközelítésű feldolgozását, bemutatását.
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A JELENTKEZÉS MENETE, FELTÉTELEK
Formai és műfaji megkötés nélkül, olyan fotó és filmalkotásokkal lehet a pályázaton részt
venni, melyeket alkotójuk teljes egészében mobiltelefonnal rögzített. A vágást bármilyen
eszközön el lehet végezni.
A nevezett alkotások hossza maximum 1 perc, mérete maximum 50 MB.
A pályázatra elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elkészült alkotásokat bármely
fájlküldő rendszeren keresztül a htbkszfvar@htbkszfvar.hu email címre kell eljuttatni.
A pályázat jeligés. Kérjük az alkotókat, hogy pályázatukat nyilvános megjelentetésre is
alkalmas jelige alatt küldjék be. Az alkotásokat az alábbi adatokkal juttassák el a fenti email címre:
• Az alkotás címe
• Az alkotó által választott jelige
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• Működő email cím, ahol az alkotó elérhető
• A rögzítéshez használt telefon típusa
A Pályázó az elkészült alkotás beküldésével feljogosítja a Szervezőbizottságot, hogy a
beérkezett filmeket, fotókat bemutathassák különböző hírportálokon és honlapokon,
valamint engedélyt adjanak más médiumoknak, hogy időbeli és térbeli korlátozás nélkül
a Szövetség bemutatása és népszerűsítése céljából azokat felhasználják. Külön igény
esetén az alkotásokat az alkotó megjelölésével jelentetjük meg. Kérjük, ezt az igényt a
pályázat beadásakor egyértelműen közöljék.
A beérkezett pályaművekből a Szervezőbizottságnak joga van részleteket kiemelni, illetve
összeállításokat készíteni a pályázatról és a NATO Napok rendezvénysorozatról szóló
nyilvános információk és tudósítások megjelenítéséhez.
A szakmai zsűri értékelése szerinti legjobb alkotásokat a Honvédség és Társadalom Baráti
Kör Székesfehérvári Szervezete NATO honlapja állandó elemeként beépíti a NATO
Brüsszeli Központja és a Magyar Honvédség által készített rövidfilmek közé.
A pályázatra a nevezés díjtalan.
AZ ALKOTÁSOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2019. JÚNIUS 10. 24:00
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AZ ALKOTÁSOK ÉRTÉKELÉSE ÉS DÍJAZÁSA
A beérkezett pályaműveket a bírálatra felkért szakmai zsűri előértékeli. A
Szervezőbizottság a zsűrizést követően 2019. június 22-én, sajtó nyilvános eseményen
jelenti be és mutatja be a tíz döntőbe jutott alkotást.
Az alkotásokat a www.mivagyunkanato.hu honlapon és a Facebook-on megjelentetve
közönségszavazás alapján díjazzuk.
I. díj 50 ezer Ft-os vásárlási utalvány
II. díj 30 ezer Ft-os vásárlási utalvány
III. díj 20 ezer Ft-os vásárlási utalvány
A NATO
és a NATO@70 jelmondatai gondolatiságát tartalmilag és
formailag feldolgozó pályázatok közül a legjobb alkotás a szakmai zsűri döntése alapján a
Katonai Emlékpark Pákozd, Nemzeti Emlékhely díját kapja.
A Szervezőbizottság 2019 szeptemberében a X. Honvédfesztivál részeként telefonfilmes
napot rendez, amelyre a legjobb alkotásokat és készítőiket meghívja.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2019. szeptember 28-án 15 órakor Pákozdon
a Katonai Emlékparkban a X. Honvédfesztivál keretében kerül sor.

AZ ADATOK VÉDELME
A jelentkezők adatait a szervezőbizottság bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem
adja át, kizárólag a regisztrációhoz és a fesztiválon való részvétellel összefüggésben és
mértékben, technikai okokból használják fel.
KAPCSOLAT
Telefon: +36 22 200 204
htbkszfvar@htbkszfvar.hu
www.mivagyunkanato.hu
HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

