
SokSzínűSég az ISkolában

Te benne vagy? 

Ha Te is tapasztaltál már különbséget a barátaid, iskolatársaid között: mert városban vagy 
faluban; kertes házban vagy panelban lakik; más az érdeklődési köre vagy más sportot űz; más 
az anyanyelve, mint Neked; magasabb vagy vékonyabb Nálad; más iskolából vagy más országból 
került hozzátok; esetleg furcsa neve van, akkor ragadd meg a lehetőséget és mutasd be nekünk 
egy rövid videóban:

Mitől sokszínű a te iskolai környezeted?
Mit jelent a sokszínűség neked a napi életben?
Milyen pozitív hatása volt, Mivel gazdagítja a sokszínűség a te közösségedet?

pályázati feltételek

•	 Pályázhat minden 14. életévét betöltött középiskolás tanuló
•	 Egyéni vagy maximum 3 fős csoportban
•	 A videó hossza maximum 2 perc

hogyan pályázhatsz?

1. lépés – olvasd el
Látogass el a HBLF honlapjára (www.hblf.hu) és figyelmesen olvasd el a HBLF főoldalán található 
„Sokszínűség az Iskolában” videó pályázattal kapcsolatos felhívásunkat és a „Szabályzatot”. 

2. LÉPÉS – KÉSZÍTSD EL ÉS TÖLTSD FEL
A pályázati feltételek alapján készítsd el a videódat, és töltsd fel bármilyen videómegosztó oldalra. 

3. LÉPÉS – TÖLTSD KI ÉS KÜLDD EL
Keresd meg a www.hblf.hu főoldalán található „Sokszínűség az Iskolában” felhívást és válaszolj az 
online kérdőív kérdéseire, regisztráld a videódat és kattints a KÜLDÉS gombra.

4. LÉPÉS – VÁRD A HBLF VÁLASZÁT
A befogadott pályaműveket kódszámmal igazoljuk vissza a beküldő e-mail címére. A nyertesekkel 
az online kérdőívben megadott e-mail címen keresztül vesszük fel a kapcsolatot!

bekÜldési határidő: 2014. janUár 20., 12:00 Óráig

nyereMények

a pályázat értékelésekor a három legjobb pályaművet jutalmazzuk. 

Nyeremények:
•	 12 darab belépőjegy a 2015-ös VOLT Fesztiválra a Magyar Telekom felajánlásából.
•	 3 darab Vodafone Smart 4 Turbo NFC okostelefon a Vodafone Magyarország felajánlásából.
•	 Exkluzív moziélmény VIP körülmények között a HBLF felajánlásából.



Mikor érvényes egy pályázat?

Benyújtott pályázatodat akkor tekintjük érvényesnek, ha az alábbi összes feltételnek eleget tesz:
•	 Megfelelsz a pályázati feltételeknek (www.hblf.hu)
•	 Ha kitöltötted az online kérdőívet és elfogadtad a „Szabályzatot”
•	 Ha kaptál visszaigazoló kódot

a zsűri

A videók értékelését egy független, média és oktatási szakértőkből álló zsűri végzi.

az értékelés szempontjai

Az elérhető pontszámok az alábbi szempontok alapján tevődnek össze:
•	 Kreativitás, ötletesség, szórakoztatás
•	 A sokszínűség megjelenítése
•	 A történet felépítése
•	 Felhasznált vizuális elemek és azok minősége

éRezeD JÓl MagaD!

Ünnepélyes díjátadó és nyertes pályázatok bemutatása:
budapest, 2015. tavasszal

Mi az a hblF

A Magyar Üzleti Vezetők Fóruma (HBLF) a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és 
nemzetközi vállalkozásokat tömörítő civil szervezet. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy a HBLF azon 
dolgozik, hogy a vállalatok a nyereségesség mellett odafigyeljenek a természeti környezetükre és 
az őket körülvevő emberekre. A HBLF segíti a vállalatokat, hogy jó döntéseket hozzanak, ezáltal a 
világ egy jobb hely legyen!

támogatók:

	  


