PontVelem videós pályázat
Pályázati kiírás és szabályzat
A PontVelem Nonprofit Kft. az alábbi pályázatot hirdeti meg.
A pályázat kiírója
A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.) email cím: pontvelem@pontvelem.hu
A pályázat célja
Olyan általános iskolás korú diákok toborzása, akik a saját nyelvükön tudják
népszerűsíteni azonos korú diáktársaiknak a PontVelem Programot a közösségi
médiában.
Pályázati kiírás
Készíts egy vagy több rövid videót és küldd el nekünk! Minden beküldött videó
után fix 50 BónuszPontot írunk jóvá a PontSzámládon! Amennyiben a videót
jónak találjuk és Te leszel az egyik videósunk, akkor kikerül a közösségi média
oldalaink (Facebook, Instagram, TikTok) egyikére és 500 OkosPontot írunk jóvá
a PontSzámládon minden megjelenített videó után!
A pályázaton indulhat bármely hazai általános iskola diákja. A pályázaton való
indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek
teljesítését és a szülői jóváhagyást.
Pályázati díjazás
Minden beküldött kisfilm után, amely megfelel a megadott feltételeknek és
egyezik a PontVelem értékrendjével, 50 BónuszPontot írunk jóvá a pályázó diák
számára a PontSzámláján, amennyiben regisztrált tag a www.pontvelem.hu
oldalon és az ott regisztrált e-mail címét adta meg a pályázat beküldése során.
Minden megjelenített videó után, 500 OkosPontot kap a diák a PontSzámláján.
A megjelenítést követő 2 hétben érkező, minden gyűjtött kedvelés/lájk után 1
BónuszPontot kap a Diák a PontSzámlájára. A pontok jóváírása minden
esetben a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik.
Akár csapatban, osztállyal is készíthettek videót, de mindig a beküldő
PontSzámláján kerül jóváírásra a BónuszPont és az OkosPont, amennyiben
regisztrált tag a www.pontvelem.hu oldalon és elküldi a regisztrált e-mail címét.

A jelentkezés feltételei
A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban
részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban
szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a PontVelem
Nonprofit Kft. nyilvánosan felhasználja, vagy azt módosított, vágott formában
közölje, felhasználja bármely csatornáján. A felhasználásért a beküldő nem
igényelhet semmilyen egyéb díjazást, mint amit jelen kiírásban közlünk.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a PontVelem
Nonprofit Kft. jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a diák és az
iskolája nevét.
A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand
mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.
A nyertes pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és a
PontVelem Nonprofit Kft. részére átadja az arra vonatkozó szülői (törvényes
képviselő) nyilatkozatokat, hogy jóváhagyja a filmben való szereplést és
hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm pályázati
feltételek szerinti további felhasználásához.
PontVelem Nonprofit Kft. azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a
fenti feltételeket teljesítik.
A pályázati anyag tartalma
Az alábbi témákban várjuk a kisfilmeket, hangulatvideókat:
-

Vicces videók
Környezetvédelmi és zöld tippek, érdekességek
Állatos videók
Iskolai élet
Természetben készült kisfilmek, hangulatvideók
Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás
Minden olyan téma, ami belefér a PontVelem értékrendjébe

Töltsd fel az MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású,
maximum 30 másodperces videót a Youtube-ra, vagy a Videára és küldd el
nekünk a linket az az itt található űrlap kitöltésével!
•

A diákok a www.pontvelem.hu oldalról is elérhető, hiánytalanul kitöltött
űrlappal tudnak pályázni ezen a linken.

A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatokat folyamatosan el lehet küldeni a megadott űrlap segítségével.
A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket: iskola (feladatellátási
hely) neve, diák/diákok neve, e-mail elérhetősége és a feltöltött videó linkje.
A
pályázati
filmet
a
pályázóknak
https://videa.hu/
vagy
a
https://www.youtube.com/ oldalon videóként kell feltölteni és a film linkjét
ezen a linken található pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével kell elküldeni a
szervező részére a fent megadott hátáridőig.
Egy naptári évben, akár 730 videót is küldhetsz, azaz napi 2 videóért is adunk pontokat!

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a PontVelem Nonprofit Kft.
szakértő csapata végzi.
A zsűrizés folyamatosan zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A zsűrizés szempontjai:
•
•
•

a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a
formai követelmények hibátlan teljesítése
ötletesség, kreativitás
technikai kritériumok:
· képminőség
· hangminőség
· a vágás minősége

Eredményhirdetés
Nincs külön eredményhirdetés, a pályázat benyújtása a kiírás visszavonásáig
folyamatos, így a videók megjelenítése is folyamatos, a PontVelem közösségi
oldalain (Facebook, Instagram, TikTok) látható lesz a megjelenített videó.
Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a
PontVelem Nonprofit Kft-t felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos
információk megtalálhatók a www.pontvelem.hu weboldalon. A diákok a
pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.
Adatvédelem

A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A PontVelem
Nonprofit Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Kapcsolat
www.pontvelem.hu
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a
pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen lehet.
Általános szabályozás
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat
szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. a résztvevők adatait (név, e-mail cím)
díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és
dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők
hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem
Nonprofit Kft. további programjai ismertetése céljából felhasználja. Harmadik
személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja
tovább.
Amennyiben a nyertes videókat illetően vita keletkezik, úgy a nyertesek
meghatározásában a PontVelem Nonprofit Kft. döntése végleges és nem
vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Nonprofit Kft. döntése az
irányadó.
PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben
valamely résztvevő a program szellemével bármilyen módon összeférhetetlen
vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A
PontVelem Nonprofit Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem
vitatható.
A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen kiírás
módosítására, ill. kiegészítésére.
Szervező kizárja a felelősségét a Honlap szerverének rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért vagy a
facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére,

valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért,
amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online
felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az
internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás
sikertelensége.
Budakeszi, 2022. május 6.

