
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017 

Videózol a mobiloddal? Küldd el, megvágva vagy vágatlanul akár, ha jónak gondolod. Néha 

szuperhősöket rajzolsz? Mozgasd meg őket. Unod a meglévő pályáit a kedvenc számítógépes 

játékodnak? Tervezz újat. Van egy weboldalad vagy egy Youtube-csatornád? Oszd meg velünk. 

Alapozd meg a jövőd velünk! Legyél idén Te az, aki nálunk mutatja be a jövő legmenőbb újítását!  

Szeretsz, kísérletezni, világmegváltó ötleteid vannak vagy kitaláltál valami igazán egyedit? Esetleg 

még sosem programoztál, de most jó motiváció lenne a verseny, hogy megtanulj? A lényeg, hogy 

nevezz vele a jubileumi tizenötödik évét ünneplő <19 Szabadfogású Számítógép Versenyre!  

Ösztöndíjak és további értékes tárgynyeremények várnak rád, valamint egy kiállítás keretein belül 

bemutatjuk a munkád es ezen felül meg a nyertesek közül választjuk ki azokat a szerencséseket, akik 

elutazhatnak Ausztriába, Németországba, vagy Svájcba! 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

• A versenyen akkor vehetsz részt, ha 2017. december 31-ig nem töltöd be a 19. életévedet. 

• Bármilyen számítógéppel kapcsolatos, önálló alkotással indulhatsz: animáció, rajz, zene, játék, 

honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű szoftver 

vagy hardver, illetve bármilyen egyéb informatikai megoldás. 

• Jelentkezhetsz egyénileg vagy csapattal. 

• Egyszerre több művel is nevezhetsz. 

• Abban az esetben is varjuk jelentkezésedet, ha határon túli magyar fiatal vagy. 

• A nevezés ingyenes. 

• Nevezéseddel elfogadod a zsűrizés előre rögzített menetét és módját, valamint hozzájárulsz 

ahhoz, hogy pályaműved a C3 Alapítvány honlapján, a kiállításon és a versenyhez kapcsolódó 

sajtóanyagokban és sajtóeseményeken megjelenhessen. 

• Jelentkezéseddel felelősséget vállalsz azért, hogy pályaműved szerzői jogot, szabadalmat nem 

sért. A pályamű tulajdonjoga természetesen a Tied marad. 

• Pályázatodat nem fogadhatjuk el, ha az alkotmányos normákat, szerzői jogokat sért, vagy nincs 

összhangban az adatvédelmi szabályozással. 

PÁLYAMUNKÁK LEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE: 

Pályázatod a következőképpen juttathatod el hozzánk: 

- regisztrálsz a verseny weboldalára (verseny.c3.hu), 

- feltöltöd pályamunkád/pályamunkáid 

- aláírva feltöltöd, vagy postán elküldöd a nevezési lapot!  (ezzel hitelesíted a nevezésed) 

A pályamunkák és az aláírt nevezési lap feltöltési határideje: 

2017. október 24.  (kedd) éjfél. 

A később beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 



Jelentkezésedet a kitöltött Online nevezési lap aláírásával és feltöltésével (vagy 

postára adásával) kell megerősítened! A nevezési lap nélkül a pályázatod 

érvénytelen! 

 

Ha pályamunkád -mérete vagy jellege miatt- nem alkalmas a netes feltöltésre, jelezd ezt az online 

nevezésedben, és alkotásodat postai úton juttasd el címünkre: 

 

C3 Kulturális es Kommunikációs Központ 
Budapest 

Pf. 52 
1279 

A küldeményre írd rá: „<19 Szabadfogású Számítógép Verseny" 

 
Sikeres nevezésedről e-mailben értesítünk, ezért figyelj oda, hogy e-mail címedet pontosan add meg! 

 
 

További információ: 

verseny.c3.hu 

Ha kérdésed van: 

verseny@c3.hu 
 

Kövess minket Facebookon, hogy mindig értesülj a legfrissebb információkról és hírekről! 
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