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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Németh Gábor

Pályázatok
Turistaút a kedvenc égitestedre
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 
űrkutatási diákpályázata

Mindenkinek másmilyen az ideális nyaralás. Van, aki 
heverészni szeret a forró homokban, van, aki hegyet 
mászna, vagy éppen múzeumokat járna. Ugyanígy 
mindenkinek más a kedvenc égiteste, amit szívesen 
meglátogatna. A tiéd melyik? És miért? 

A pályázók feladata: A pályázóknak választaniuk 
kell egy feladattípust, amely lehet rajzolás, dolgozat, 
Facebook-oldal, weboldal vagy blog, videó vagy pre-
zentáció készítése.

A pályázók köre: A pályázatra pályamunkát nyújt-
hat be bármely általános vagy középiskolai oktatási 
intézményben tanuló, magyarul beszélő diák. A pá-
lyázaton egyénileg, illetve csapatban is lehet nevezni. 
A pályázatokat határainkon túlról is várjuk! A pályá-
zaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira 
készített pályamű.

A csapatokról (minden kategória esetében):
	� A csapatok 2−4 főből állhatnak.
	� Egy diák csak egy csapatban indulhat.
	� Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be 

egyéni pályázatot.
	� A kategóriák közötti választásnál a csapat legidő-

sebb tagjának az életkora számít.

A pályázat benyújtása:  
A pályázatokat online felületen kérjük beadni, amely 
a https://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon 
keresztül érhető el. 

A pályázat beadási határideje:  
2021. február 15. 

Eredményhirdetés: A pályázókat e-mailben értesít-
jük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, 
a nyertes pályázók nyereményüket 2021 tavaszán egy 
ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredmé-
nyét 2021. március 31-ig nyilvánosságra hozzuk.

További információ: https://bit.ly/2Loh04M

Országos Középiskolai Filmszemle
A Káldor Miklós Kollégium filmes pályázata 
középiskolás diákok részére

Pályázati feltételek:
	� Pályázhatnak magyarországi és határon túli közép-

iskolák diákjai.
	� Nevezési díj nincs.
	� Egy alkotó vagy alkotócsoport több filmmel is 

pályázhat.
	� Maximum 15 perces rövidfilmeket lehet nevezni, 

melynek műfaja lehet: játékfilm, dokumentumfilm, 
animációs film.
	� Csak azokat a filmeket fogadjuk el, amelyek stáb-

listáján (a film elején vagy végén) fel van tüntetve, 
hogy: „Készült a 16. O.K. Filmszemlére”.
	� Témameghatározás nincs.

A pályázat beküldése:
1. Film feltöltése az O.K. Filmszemle Indavideó por-

tálján keresztül: okfilmszemle.indavideo.hu
2. Pályázati adatlap kitöltése az okfilmszemle.hu ol-

dalon, ahol a film rendezőjének beszkennelt isko-
lalátogatási igazolását is fel kell tölteni. A pályázat 
csak a kitöltött pályázati adatlappal és igazolással 
együtt érvényes!

Pályázat beküldési határideje:  
2021. február 28.

Zsűri:
Mundruczó Kornél Balázs Béla-díjas filmrendező,
Balog Judit színművésznő,
Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr,
Kende János Kossuth-díjas operatőr,
Reisz Gábor filmrendező.

A szemle helyszíne:
Káldor Miklós Kollégium − 1022 Bp., Felvinci út 8.

A szemle időpontja később kerül kiírásra. A filmszem-
le minden programjára a belépés ingyenes!

A pályázat díjazása:
1. díj: 150 000 Ft | 2. díj: 70 000 Ft | 3. díj: 30 000 Ft

Különdíjak: A zsűri adhat ki különdíjakat, pl. a legjobb 
animációs filmnek, a legjobb operatőrnek stb. A külön-
díj 50 000 Ft.

További információ: http://www.okfilmszemle.hu 
http://www.facebook.com/okfilmszemle

https://www.mant.hu/diakpalyazat
http://www.okfilmszemle.hu/



