Alkotni Arany! videópályázat
Versenykiírás

1. A pályázat bemutatása
MELYIK TALÁL?
Hogy melyik arcképem választom rajzai közzől?
Fényképíró úr! a botos és kalapost.
Mint maradó vendég űl s áll a többi nyugodtan,
Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!
(1880. márc. 30.)
Ugyan József Attila írta le évekkel később, de Arany Jánosra is érvényes, hogy nem középiskolás fokon
tanítja népét. Arany több éven át tanított a nagykőrösi főgimnáziumban. Országos
videópályázatunkban ezért az iskolák 9-13. osztályos diákjaihoz fordulunk.
Megborzongtatok Arany balladáit olvasván, mert kusza képek kergették egymást képzeletetekben?
Alig-alig értettétek, mi is történetük, de úgy éreztétek, mintha lebilincselő filmbe cseppentetek volna,
ahol tér és idő köznapi szabályai felbomlanak, kimondatlan világokat sejtetnek az (el)vágások,
párhuzamosságok?
Vegyetek kezetekbe egy Arany kötetet, egy kamerát és forgassátok le saját ballada trailereteket!
Válasszatok kedvetekre a kategóriátoknak megfelelően a 200 éve született poéta balladái közül,
olvassátok el újra együtt, és fedezzétek fel szerkezetét, szókincsét, végtelen lélektani mélységeit,
emberi kapcsolatainak különös, sűrű rétegzettségét, oly’ sokszor emlegetett homályosságát és egy
max. 2 perces beharangozó videóban keltsétek életre a mű szereplőit, fordítsátok filmbe történetét!
Az elkészült videót töltsétek fel a saját Youtube csatornátokra, és a feltöltött videót tanárotok
segítségével nevezzétek az oldalunkon.
Ezt követően gyűjtsetek szavazatokat! (Frissítés, 2018.03.28.: új közönségszavazást írtunk ki!)
A nyereményekkel a nyertes iskolákat új médiafelszereléssel támogatjuk, hogy minél több diák
megtapasztalhassa: alkotni valóban Arany!

2. A verseny kategóriái
A versenyre diákok nevezhetnek két kategóriában, csapatokban. A csapat a kategórián belül különböző
korú diákokból is állhat.
1. kategória: 9-10. osztályos tanulók
2. kategória: 11-13. osztályos tanulók
3. A nevezés
A versenyre a http://alkotniarany.pim.hu/ oldalon lehet nevezni, a regisztrációs felületen keresztül.
Minden további információ a regisztrációs oldalon található.
4. A verseny szakaszai
Nevezési időszak: 2018.01.15.-2018.03.01.
Értékelési időszak: 2018.03.02.-2018.03.18.
Új közönségszavazás: 2018.03.28.-2018.04.05-én délig (11:59)
Új eredményhirdetés: 2018.04.10.
5. Részvételi feltételek
A versenyben a magyarországi iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai vehetnek részt.
A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
A versenyben a Petőfi Irodalmi Múzeum munkavállalóinak hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázók az online regisztrációs lap kitöltésével automatikusan elfogadják a versenykiírásban
foglaltakat.
A szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják.
A Petőfi Irodalmi Múzeum jogosult a versenyzők személyes adatainak (iskola, csapat neve)
nyilvánosságra hozatalára, a nyertesek kihirdetése érdekében.
A versenyben résztvevők, valamint a versenyhez kapcsolódó rendezvényen látogatóként megjelenő
kísérők megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet.
A szervezők a rendezvényen készült képi és videó anyagok használati jogát fenntartják.

6. Tartalmi és formai kritériumok
A feladat: mutassátok meg kreativitásotokat! Melyek a választott Arany-mű legizgalmasabb,
legsejtelmesebb, vagy éppen legmulatságosabb részletei? Készítsetek Arany-trailert, akár többet is, és
keltsétek fel minél több ember érdeklődését a mű iránt! Kamerátokkal egy adott (vagy akár több)
szereplő nézőpontjából is mesélhettek, de animálhattok is! Figyeljetek arra, hogy csak szabadon
felhasználható zenét válasszatok a videóhoz.
9-10. osztályosok számára (1. kategória) választható Arany János művek:
Az 1850-es években írott, nagykőrösi balladák - pl. A hamis tanú, Mátyás anyja, Ágnes asszony
11-13. osztályosok számára (2. kategória) választható Arany János művek:
Az Őszikék balladái (1870-es évek) - pl. Tengeri-hántás, Híd-avatás, Tetemre hívás
Formai kritériumok: minimum 20 másodperces, maximum 2 perces hosszúságú publikus videó
feltöltése a Youtube-ra (www.youtube.com).
Youtube videó cím formátuma, a saját adatokkal kitöltve:
Alkotni Arany! – csapat neve – feldolgozott Arany János mű címe
7. Díjazás és értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelybe a Petőfi Irodalmi Múzeum is delegálja szakembereit.
a) Szakmai díj (zsűri döntése alapján):
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
b) Közönségdíj:
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
Frissítés, 2018.03.28.: mindkét kategóriában további 2 díjat írunk ki:
- 2. hely: 200 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
- 3. hely: 100 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
A díjátadó 2018. 03. 28-án kerül megrendezésre a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Frissítés, 2018.03.28.: a díjátadó 2018.04.10-én kerül megrendezésre a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
A díjátadón kizárólag a szakmai díjak kerülnek átadásra, a Pályázat szervezői új közönségszavazást írnak
ki az eddig beérkezett videók részére, mindkét kategóriában (9-10. osztályosok, 11-13. osztályosok). A
szavazatokat eddig lehet leadni: 2018.04.05-én délig (11:59).
8. Értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelynek a munkájában a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai is
résztvesznek.

A közönségszavazás menete: minden Facebook felhasználó szavazhat a http://alkotniarany.pim.hu
oldalon, kategóriánként, a pályázat értékelési időszaka alatt egyszer. A közöndíj nyertese a kategória
legtöbb közönségszavazatát elért pályázat.
A közönségszavazás új menete (Frissítés, 2018.03.28.): a Pályázat szervezői új közönségszavazást írnak
ki. Az http://alkotniarany.pim.hu/ weboldalon található regisztrációs felületen e-mail címmel
regisztrálva egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.

9. Érvénytelen pályázati anyagok
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan, a versenykiírásnak bármilyen szempontból nem megfelelő
módon, vagy a határidőn túl elkészült, feltöltött pályázatokat (és nevezés regisztrációkat) nem vesszük
figyelembe.
10. A verseny kiírója
A Petőfi Irodalmi Múzeum versenyt ír ki minden magyarországi iskola számára.
Az adatkezelő neve és székhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest Károlyi utca 16.
Az adatfeldolgozó neve és székhelye: WELL Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 1126
Budapest, Orbánhegyi út 50.
Az adatkezelés célja: a verseny lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, kapcsolattartás a
pályázókkal, nyertesek értesítése, nyeremények kiosztása)..
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 2. számú mellékletként csatolt adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint biztosítják a pályázók adatainak hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését
és felhasználását. Az adatkezelők a pályázók adatait csak jelen versenykiírásban és annak mellékletét
képező adatkezelési tájékoztatóban meghatározott törvényes célra használhatják fel.
11. További információ a versennyel kapcsolatban
A versenyről további információt www.facebook.com/AlkotniAranypalyazat Facebook oldalon és a
www.alkotniarany.pim.hu weboldalon található.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Budapest, 2017.12.01.
módosítva: Budapest, 2018.03.28.

1. számú melléklet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Petőfi Irodalmi Múzeum
(1053 Budapest Károlyi utca 16.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően kezeli.
2. Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes
adatokat az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő
adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – az
adatok megadásától számított, jelen szabályzatban meghatározott ideig kezelje, kivéve, ha Ön az adatainak
törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott
ideig kezelje.
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szervezésében megrendezésre kerülő „Alkotni Arany!” megnevezésű
verseny lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, kapcsolattartás a pályázókkal, nyertesek
értesítése, nyeremények kiosztása).
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
A kezelt adatok köre: teljes név, telefonszám, e-mail cím, iskola neve, választott csapatnév, a nevezési
Youtube videó URL címe.
Az adatkezelés ideje: A célhoz szükséges ideig, a pályázati idő alatt, illetve a nyeremények átadásáig.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok
megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.
3. Az Adatkezelő a fenti cél érdekében a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: WELL Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.; Cg.: 01-09-076598; adószám:10551167-2-43).
4. Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása önkéntes.
Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30
napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli.
5. Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette,
az adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma:
NAIH- 134446/2017

6. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatait bizalmasan kezelik és
betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz,
feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő
valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tőlük elvárható
módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem
biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
7. Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérheti azok
helyesbítését vagy törlését, zárolását. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad továbbá az Ön általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben történt adatvédelmi incidens, annak
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Amennyiben személyes adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, zárolását kéri, illetve
információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a Petőfi Irodalmi Múzeum
(1053 Budapest Károlyi utca 16.; 1364 Budapest Pf. 71.) postai címre küldött írásbeli nyilatkozattal vagy az
alkotniarany@pim.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg.
Kérjük, a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem
benyújtását követő 25 napon belül köteles a tájékoztatást megadni.
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Ezen kívül Önt az alábbi esetekben megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.

Ön fenti jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem
ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

