
 
 
Hivatalos Felhívás 2018 
 
Lehet, hogy 2018-ban Te vagy a nyerő?  
Nevezz a <19 Szabadfogású Számítógép Versenyre! 
 
Van egy jövőbe illő találmányod? Számítógéppel fejlesztettél ki megoldást 
valamilyen problémára? Művészi alkotásaid elkészítéséhez a laptopodat használod? 
19 éves vagy fiatalabb vagy? Küldd el nekünk a kedvenc munkádat!  
 

Nevezési feltételek 
 
Versenyünkre bármivel jelentkezhetsz, ami digitális eszközzel készült: lehet akár 
animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, 
kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb informatikai 
megoldás. A legfontosabb a kreativitás és az, hogy élvezd, amit csinálsz! 
 
Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen nevezhet versenyünkre.  
Jelentkezhetsz egyénileg vagy csapatban is, ha 2018. december 31-ig nem töltöd 
még be a 19. életévedet! Nevezhetsz Magyarországról és akár a határon túlról is. 
 
A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a 
legjobb pályamunkákat bemutató kiállításon Budapesten. Emellett akár külföldi 
partnerversenyeinkre, Svájcba, Németországba és Ausztriába is lehetőségük lehet 
kilátogatni! 
 
 

Jól hangzik? Így tudsz nevezni: 

• ellenőrizd, hogy megfelelsz-e a nevezési feltételeknek 
• regisztrálj a www.verseny.c3.hu oldalon 
• töltsd fel a pályamunkád/pályamunkáid 

• töltsd le a nevezési lapot, nyomtasd ki és aláírva küld be a honlapon, vagy 
postán (ezzel hitelesíted a nevezésed) 

 

 
A pályamunkák és az aláírt nevezési lap feltöltési határideje: 
2018. október 24. (szerda) éjfél 
A később beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  
Sikeres nevezésedről e-mailben értesítünk, ezért figyelj oda, hogy e-mail címedet 
pontosan add meg! 
 

  



Kontakt 
 
Inspirációért keresd fel a korábbi nyertes projektek videódokumentációit tartalmazó 
videócsatornát (videa.hu/csatornak/28), a korábbi évek versenyeinek honlapjait 
(www.verseny.c3.hu/2017, www.verseny.c3.hu/2016 stb.), a vagy likeold a Facebook 
oldalunkat! 
 
Van, ami még  nem érthető? Keress minket!  
verseny@c3.hu 
www.verseny.c3.hu  

Szervező: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ  
1146 Budapest, Hermina út 22. 
www.c3.hu   

Meggyőztünk? Nevezz!  
 
Partnerek & Támogatók 
 

 

 

 
 
Adatvédelem  
 
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. 
 
A nyertesek nevén és életkorán kívül semmilyen, a versenyzők által megadott adatot 
nem hozunk nyilvánosságra és nem továbbítunk. A részletes Adatvédelmi Tájékoztató 
letölthető a verseny honlapjáról. 
 
A verseny adatvédelmi tájékoztatója elérhető a weboldalon: 
https://verseny.c3.hu/2018/download/adatkezelesi_tajekoztato.pdf 


