
 

„Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes.” 

(Kosztolányi Dezső) 

Jelentkezz a Magyar Nemzeti Tanács kisvideo-pályázatára! 

Érdekel a vlogolás? Szeretnéd elmondani a véleményed a vajdasági felsőoktatásról? Itt a 

lehetőség, hogy mindezt bemutasd egy kisfilmben. 

Pályázók köre:  

• Vajdasági felsőoktatási intézmények első-, másod- és harmadéves hallgatói. 

Hogyan jelentkezhetsz? 

• Készíts egy minimum 1, de legfeljebb 2 perces videót. 

• Nyomj egy Tetszik (Like) gombot az MNT Facebook és Instagram oldalára. 

• Töltsd ki a jelentkezési űrlapot, amelyet a 

https://forms.gle/ikUD3au1v49nNQMXA  
linken találsz meg.  

• Az elkészült videót töltsd fel a pályázati űrlap mellékleteként. 

A pályázatod csak akkor érvényes, ha a videó bármilyen formában megérkezik az MNT 

címére. 

Formai követelmény: 

• Légy kreatív! Szelfi mellett énekelhetsz, táncolhatsz, mutogathatsz és/vagy 

bármilyen segédeszközt használhatsz. 

• Fogalmazd meg üzeneted az utánad következő felvételiző generációnak az 

alábbi kérdésekre válaszolva: 

o Miért volt jó választás itthon tanulni az általad választott karon? 

o Döntésedben az MNT programjai miben voltak a segítségedre? 

o Bármilyen formában is készül el a videó, fontos, hogy minőséges,  

a későbbiek során is felhasználható kisfilm készüljön. 

Jelentkezési határidő: 2020. április 20-a, 12 óra. 

Egyéb fontos tudnivalók: 

• Nevezési díj nincs.  

• Egy pályázó csak egy videóval jelentkezhet. 

• Nem szükséges szerepelned a videóban, de tartalmazza a te gondolataidat! 

https://forms.gle/ikUD3au1v49nNQMXA
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• A beküldött pályamunkák a zsűri véleményezése után 

felkerülnek a tanács Instagram oldalára, a díjnyertes filmeket pedig 

Facebook oldalunkon is posztoljuk. 

• Az MNT a továbbiakban jogosult a beküldött anyagok 

jogdíjmentes használatára a szerző nevének feltüntetésével – honlapon, 

reklámok offline és online megjelentetéséhez stb. 

Mi történik a kisfilmmel a határidő után? 

• A beérkezett pályaműveket egy négytagú zsűri bírálja el. 

• A zsűri által javasolt kisfilmek felkerülnek a MNT Instagram oldalára,  

mellyel elindul egy újabb verseny. A legtöbb Like-ot gyűjtő pályázó szintén 

jutalomban részesül. 

• A zsűri által javasolt első három díjazott videója felkerül a tanács honlapjára, 

Facebook oldalára. 

Díjak: 

1.díj: Táblagép, Green Future fesztiválbérlet és egy szakmai nap eltöltése a pályázó által 

választott médiában (Magyar Szó, Hét Nap, Pannon RTV) 

2. díj: Bluetooth-hangszóró és Malomfesztiválra szóló bérlet 

3. díj: Külső akkumulátor (Power Bank) és a Kanizsa Fesztre szóló bérlet 

Az Instagram oldalon legtöbb Like-t gyűjtő személy a Róka Festre szóló bérlettel lesz 

gazdagabb. 

A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország Kormányának 

támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor 

Alap közreműködésével. 

 


