Pályázati felhívás – Tudósítás a jövőről
TEDx Danubia Cafe 2011 tudósító pályázat
Legyél te is ott, ahol a jövőt megálmodják! Tudósíts egyenesen az első
sorból és mutasd be a TEDx Danubia Cafe 2011-es előadásait!
A pályázat kiírója
A Magyar Telekom Nyrt. és a TEDx Danubia.
Pályázati felhívás
A TEDxDanubia konferenciasorozat főtámogatója, a Magyar Telekom pályázatot hirdet a
hazai bloggereknek. A pályázó blogger feladata, hogy győzze meg a zsűrit: ő a
legalkalmasabb a tudósítói szerepre. A három legeredményesebb pályázó lehetőséget
kap arra, hogy élőben tudósítson az év egyik legizgalmasabb konferenciájáról, a TEDx
Danubia Cafe 2011-ről.
A pályázat célja
A TEDx Danubia Cafe 2011-es rendezvény iránt érdeklődő bloggereknek (3 fő) a Telekom
és a konferencia szervezői lehetőséget biztosítanak arra, hogy tudósítsanak az
eseményről, és azon belül a Green IT workshop-ról. A nyertesek az eseményt megelőző
próbanapon betekinthetnek a kulisszák mögé. A bloggerek jogot kapnak, hogy
a tedxdanubia.postr.hu címen tudósíthassanak az eseményről, melyet a TEDxDanubia
honlapján, facebook és twitter csatornáin is közzéteszünk.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet bármely 18. életévét betöltött, a pályázati feltételeket teljesítő
blogger.
Pályázati feltételek
A pályázatra bármely olyan blogger jelentkezhet, aki olyan magyar nyelvű blog szerzője,
vagy az elmúlt 1 évben publikált olyan élménybeszámolót, tudósítást, amely



IT, tudomány, telekommunikáció, környezetvédelem vagy kultúra tematikájú
témákkal foglalkozik
minimum kéthetente új tartalommal frissül

Elbírálási szempontok
A bloggereknek egy maximum 2500 karakteres A tudás megosztása – tudósítás a
TEDxDanubia 2011 konferenciáról című bemutatkozó anyagot kell beküldeniük, melyben
ismertetik, hogy
 milyen formában kívánnak tudósítani a rendezvényről
 a konferencia mely témái keltették fel előzetesen az érdeklődésüket
 mit kívánnak kiemelni tudósításában
 mi a véleményük a telekommunikációs szektor legújabb hullámáról, a green IT
megoldásokról

Díjazás
A pályázat három nyertese a TEDx Danubia Cafe 2011-es rendezvényére és az eseményt
megelőző próbanapra nyer belépőt, amelyen az előadókkal kötetlenebb környezetben is
találkozhat.
Megjegyzés: Egyes megszólalókkal egyedi interjú készítésére is lehetősége van a
nyerteseknek. Előzetes egyeztetés szükséges.
A pályázat menete
Elektronikus úton, az alábbi felsorolt pályázati anyagok e-mailen keresztül való
beküldésével lehet pályázni a leadási határidőig: tblogger@tedxdanubia.com
Az 1. és 3. számú mellékletet az aláírás hitelessége miatt jpg. vagy pdf. formátumban
kell a levélhez csatolva küldeni.
A beküldött pályázati anyag a következő dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:
 az 1. számú mellékletben található személyes és a blog-ra vonatkozó ’Adatlap’
(a kinyomtatott és aláírt dokumentumot kérjük .jpg vagy .pdf formátumban
csatolni a leveléhez)
 a 2. számú mellékletben szereplő ’A tudás megosztása – tudósítás a
TEDxDanubia 2011 konferenciáról’ - bemutatkozó írás (maximum 2500
karakterben)
 A 3. számú mellékletben található elfogadott ’Jogi nyilatkozat’
(a kinyomatott és aláírt dokumentumot kérjük .jpg vagy .pdf formátumban
csatolni a leveléhez)
Határidők





Leadás határideje: 2011. szeptember 19.
Elbírálás határideje: 2011. szeptember 20.
Eredményhirdetés: 2011. szeptember 21.
Konferencia időpontja: 2011. szeptember 23.

Az eredmények értékelésének és közzétételének módja




A pályázati anyagokról három főből álló szakmai zsűri dönt (Magyar Telekom,
MÚOSZ, TEDxDanubia képviselője)
A hiányosan, mellékletek nélkül beadott pályázati anyagokat a zsűri nem értékeli
A döntésről valamennyi jelentkező értesítést kap

Mellékletek:
1. számú melléklet: Adatlap
2. számú melléklet: A tudás megosztása
konferenciáról (bemutatkozó írás)
3. számú melléklet: Jogi nyilatkozat

–

tudósítás

További információ a TEDx Danubia konferenciáról:
http://www.tedxdanubia.com/

a

TEDxDanubia

2011

1. számú melléklet
Adatlap
I.) A pályázó adatai
Név:
Születéskori név: ……………………………………………………….………………………………………………………….
Születési idő: …………………………………………………………………………….……………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………….……………………………………………
Állandó lakcím: ………………………………………………………………………….……………………………………………
Levelezési cím: ………………………………………………………………………….……………………………………………
Telefonszám: …………………………………………………………………………….……………………………………………
E-mail cím: ………………………………………………………………….…………….……………………………………………
II.) A blog adatai
A blog címe: …………………………………………………………………………………………………………………….
A blog fő profilja, a feldolgozott témák rövid bemutatása:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
A blog látogatottsági száma/hó:
………….................
Aláírás:
………………………………………………………

2. számú melléklet:
A tudás megosztása – tudósítás a TEDxDanubia 2011 konferenciáról
(bemutatkozó írás)
A TEDx konferenciasorozaton résztvevők a nagybetűs TUDÁSSAL találkozhatnak: saját
szakterületükön kimagasló teljesítményt nyújtó kiválóságok tartanak előadást az élet
mindennapi dolgairól, eddig ismeretlen, teljesen új megközelítésből. Mutasd be 2500
karakterben, mivel foglalkozik a blogod, milyen témákról tudósítottál az elmúlt egy évben
netes felületeken! Írd meg, hol találkozik a blogod tematikája a TEDxDanubia 2011-el, és
bizonyítsd be: ott a helyed a konferencián, hisz Te vagy a legrátermettebb tudósító!
Ismertesd, hogy
 milyen formában kívánsz tudósítani a rendezvényről,
 milyen témák keltették fel előzetesen az érdeklődésedet,
 mit kívánsz kiemelni tudósításában,
 mi a véleményed a telekommunikációs szektor legújabb hullámáról, a green IT
megoldásokról!

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. számú melléklet
Jogi nyilatkozat
A Magyar Telekom Nyrt. és a TEDx Danubia által meghirdetett blogger pályázat keretén
belül és a konferencián előállított tartalmakat





területi korlátozás nélkül,
a pályázati anyag teljes védelmi idejére,
nem kizárólagosan,
harmadik személynek átengedhető, külön szerzői honoráriummal nem járó

felhasználási jogot engedek a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: Felhasználó)
számára a tudósítás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban:
Szjt.) meghatározott, a tudósítás többszörözésére (Szjt. 18-19.§), terjesztésére (Szjt.
23.§), nyilvános előadására (Szjt.24-25.§), illetve nyilvánossághoz közvetítésére (Szjt.
26-27.§) irányuló felhasználására.
Győztes pályázat esetén hozzájárulok, hogy tudósításomról a Felhasználó közleményében
nevemmel együtt tájékoztatást adjon.
Kijelentem, hogy a tudósítás tekintetében rendelkezem a fenti jogokkal, és szavatolok
azért, hogy a tudósítás nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a
Felhasználó jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná.
Továbbá hozzájárulok, hogy a pályázat során megadott személyes adataimat a pályázat
kiírója a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Tudomásul veszem, hogy
a pályázat lezárását követően a tárolt személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.
Helység, dátum: ………………………………………………………..
…………………………..
Aláírás
……………………………………
Név nyomtatott betűkkel

