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Felhívás és versenykiírás
Az országos pályázatot az Electrolux Lehel Kft. írta ki, együttműködésben a
Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségével (FEKOSZ). A nyílt
pályázaton az ország azon felsőoktatási kollégiumai vehetnek részt,
kollégiumonként maximum 5 csapattal, akik elfogadják a verseny feltételeit.
1.

A fotómontázs pályázat témája
A fotómontázs pályázat témája:
• Hogyan válhat egy mosó- és/vagy szárítógép a buli fő kellékévé,
szereplőjévé?
A pályaműveknek olyan fotókat kell tartalmazniuk, melyekről kiderül, hogy a
mosó- és/vagy szárítógépeknek milyen szerepük van a szórakozásban,
párkapcsolatok kialakításában, a kollégiumi életben.
A párválasztás, párkeresés, és a szórakozás lehetősége a hallgatók
gondolatainak nagy részét tölti ki. A pályaműveknek tükrözniük kell a
kollégiumi életformát, minden pozitív és negatív velejárójával együtt.
Kiemelt súlypontok: a randizás, párkeresés, bulizás, szórakozás, rend és
tisztaság, ápoltság.

2.

Díjak és elismerések
A zsűri 3 különböző kollégiumot fog díjazni. A nyertes pályázatokat beküldő
kollégiumok díja, az Electrolux Lehel Kft. felajánlásaként, kollégiumonként két
Zanussi mosógép (ZWF2105) és egy Zanussi szárítógép (ZTE235).

3.

A zsűri és a fotómontázs kritériumai
A zsűri az Electrolux Lehet Kft., a MorphoCom Kft. és a FEKOSZ
képviselőiből áll (5 fő). A zsűri azon koncepciókat díjazza, amelyek leginkább
megfelelnek az értékelési kritériumoknak.
Értékelési kritériumok:
o
o
o
o

A fotómontázs a pályázat témájának megfelel
Kreativitás, ötletesség
Tükrözi a kollégiumi életformát
A pályázat formai követelményeinek megfelel
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4.

A pályázat beadási határideje
A pályázatok beadási határideje:
2008. november 14.

5.

A pályamű beadása
A játékban kollégiumonként maximum 5 csapat vehet részt, egy-egy
pályaművel.
A pályaműveket elektronikus formában, a campus@morpho.hu címre várjuk.

6.

A nevezés formai követelményei
•

Egy .pdf vagy .jpg formátumú dokumentum, mely tartalmazza a
fotómontázst (max. 10 MB)

•

A pályázatot kísérő levélben a következő adatokat kell feltüntetni:
o
o
o
o
o

7.

A pályázat címe
A pályázat készítőinek neve, elérhetőségeik
telefonszám)
A kollégium neve és címe
A kollégiumigazgató neve és elérhetőségei
telefonszám)
A felsőoktatási intézmény neve és címe

(e-mail

cím,

(e-mail

cím,

Költségtérítés kötelezettségének kizárása
A Pályázók nem jogosultak semmilyen költségük kompenzációjára vagy
megtérítésére.

8.

A Pályázó adatainak felhasználása
Az Electrolux minden, a versennyel kapcsolatban beküldött adatot felhasznál
a versennyel kapcsolatos ügyintézéséhez és a Pályamű értékeléséhez.
Amennyiben a pályázónak bármilyen kérdése van az adatai felhasználásával
kapcsolatban,
vagy
adatainak
korrigálását
kéri,
jelezze
a
campus@morpho.hu e-mail címen.

9.

Kommunikációs célú felhasználás
A pályázók a versenyben való részvételükkel felhatalmazzák az Electroluxot
és annak kommunikációs ügynökségét a MorphoCom Kft-t, hogy
vezetéknevüket, keresztnevüket, felsőoktatási intézményük, valamint
kollégiumuk nevét, és pályázatukat felhasználhassa kommunikációs célból.
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