PALYAZATI FELHivAs 2016
Animaltal? Programoztal? Vide6t vagtal? Robotot epftettel? Weboldalt terveztel? Ha vonz a
technika es a geped segftsegevel alkotsz, kfserletezel es kitalaltal valami igazan egyedit,
nevezz a <19 Szabadfogasu Szamft6gep versenyre! bsztondfjak es tovabbi ertekes targynye
remenyek varnak rad, valamint egy kiallftas keretein belOI bemutatjuk a munkad es ezen felOI
meg a nyertesek kozOI valasztjuk ki azokat a szerencseseket, akik elutazhatnak Ausztriaba,
Nemetorszagba, vagy Svajcba!

PALYAZATI FELTETELEK:
• A versenyen akkor vehetsz reszt, ha 2016. december 31-ig nem toltod be a 19. eletevedet.
• Barmilyen szamft6geppel kapcsolatos, onall6 alkotassal indulhatsz: animaci6, rajz, zene,
jatek, honlap, portal, kiegeszft6 alkalmazas, mobil applikaci6, kutatas, robot, sajat keszftesu
szoftver vagy hardver, illetve barmilyen egyeb informatikai megoldas.
• Jelentkezhetsz egyenileg vagy csapattal.
• Egyszerre tobb muvel is nevezhetsz.
• Abban az esetben is varjuk jelentkezesedet, ha hataron tuli magyar fiatal vagy.
• A nevezes ingyenes.
• Nevezeseddel elfogadod a zsurizes el6re rogzftett menetet es m6djat, valamint hozzajarulsz ahhoz, hogy palyamuved a C3 Alapftvany honlapjan, a kiallftason es a versenyhez
kapcsol6d6 sajt6anyagokban es sajt6esemenyeken megjelenhessen.
• Jelentkezeseddel felel6sseget vallalsz azert, hogy palyamuved szerz6i jogot, szabadalmat
nem sert. A palyamu tulajdonjoga termeszetesen a Tied marad.
• Palyazatodat nem fogadhatjuk el, ha az alkotmanyos normakat, szerz6i jogokat sert, vagy
nines osszhangban az adatvedelmi szabalyozassal.

PALYAMUNKAK LEADASANAK MODJA ES HATARIDEJE:
Palyazatod a kovetkez6keppen juttathatod el hozzank:
- regisztralsz a verseny weboldalara (verseny.c3.hu),
- feltoltod palyamunkad/palyamunkaid
- alafrva feltoltod, vagy postan elkOldod a nevezesi lapot! (ezzel hitelesfted a nevezesed)

A palyamunkak es az alairt nevezesi lap feltoltesi
hatarideje: 2016. okt6ber 24. (hetfc5) ejfel.
A kes6bb beerkez6 palyazatokat nem all m6dunkban elfogadni.

Jelentkezesedet a kitoltott Online nevezesi lap alairasaval es feltoltesevel (vagy pos
tara adasaval) kell meger6sitened! A nevezesi lap nelkul a palyazatod ervenytelen!
Ha palyamunkad -merete vagy jellege miatt- nem alkalmas a netes feltoltesre, jelezd ezt az
online nevezesedben, es alkotasodat postai uton juttasd el cfmunkre:

C3 Kulturalis es Kommunikaci6s Kozpont
Budapest
Pf. 52
1279

A kuldemenyre ird ra:,, <79

Szabadfogast.J Szam/t6gep verseny"

Sikeres nevezesedr61 e-mailben ertesftunk, ezert figyelj oda, hogy e-mail cfmedet pontosan add meg!

Tovabbi informaci6:

Ha kerdesed van:

verseny.c3.hu

verseny@c3.hu

e

Kovess minket Facebookon, hogy mindig ertesulj a legfrissebb informaci6kr61 es hirekr61!
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Kulturalis es Kommunikaci6s Kozpont Alapftvany
Center for Culture & Communication Foundation
1022 Budapest,Szpahi utca 20.
Tel.:+ 36-1-4887070, Fax.:+ 36-1-214-6872
info@c3.hu,http://www.c3.hu/

