„Valljuk meg…” – Spot-pályázat
A pályázat meghirdetője és szervezője
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (1071 Budapest Városligeti fasor 45.) és a
Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.).
A pályázat célja
Katolikus Egyházunk 2022-es népszámlálási kampányához kapcsolódva a köznevelési és
szakképzési intézményeink diákjai gondolják végig és a kor modern eszközeinek
segítségével jelenítsék is meg, mit jelent az, hogy „Megvalljuk, római
katolikusok/görögkatolikusok vagyunk!”
Egyéni pályázat: mobiltelefonnal spot készítése
A pályázat tartalmi elemei
1. A pályázni kívánó diákok készítsenek mobiltelefonnal figyelemfelkeltő spotot arról,
hogy „Megvalljuk, római katolikusok/görögkatolikusok vagyunk!”
2. A spot max. 30 másodperc időtartamú lehet.
Egyéb követelmények
• Az elkészült spotot, kérjük, lássák el egyedi jeligével, amely megjelenik a pályamű
elmentett nevében is. Fontos, hogy az elmentett név tartalmazza az intézmény
településének nevét is, így az alkotás elmentett nevének formája:
jelige_településnév_spot legyen.
• Az elkészült spotot Mp4 kiterjesztéssel max. 100 Mbájt méretben a jelentkezési link 9.
pontjában kell feltölteni. A feltöltés kizárólag bármely, a Google tartományban
regisztrált emailes bejelentkezést követően lehetséges!
• Pályázni az alábbi jelentkezési linkre kattintva a kért adatok megadásával és a pályamű
feltöltésével lehet: jelentkezési https://bit.ly/spot-palyazat. A link 10. pontjában csatolni
kell az Adatvédelmi nyilatkozato(ka)t is. Csak azt a videót tudjuk elfogadni, amelyben
minden, a videóban megjelenő szereplő kitöltött adatvédelmi nyilatkozatát is mellékelik
a pályázók. Két fajta nyilatkozat van: egy a 18 év felettiek és egy a 18 év alattiak
számára. Utóbbi esetben a szülőnek kell aláírnia a nyilatkozatot. Kérjük, amennyiben
több Adatvédelmi nyilatkozat tartozik a spothoz, úgy az Adatvédelmi nyilatkozatokat
egybefűzve, pdf formátumban töltse fel. Fontos, hogy a pdf neve megegyezzen a
pályamű nevével: jelige_településnév_spot.pdf formátum.
• Az Adatvédelmi nyilatkozatok letölthetők a https://www.katped.hu/valljuk-megpalyazati-felhivasok oldalról.
A pályázatban való részvétel feltételei
Pályázatot nyújthat be bármely Magyarországon működő katolikus köznevelési és
szakképzési intézmény diákja vagy diákcsoportja.

Pályázni mind egyénként, mind csoporttal is lehet (a csoportos alkotás 1 pályamunkának
minősül), a következő kategóriákban:
• 5–8. évfolyam
• 9–12. és 13–14. évfolyam
Egy intézményből/egy telephelyről kategóriánként bármennyi pályamunkát be lehet nyújtani.
Határidők
A pályamű beküldése folyamatos, a beküldés végső határideje: 2022. október 1.
Díjazás
Kategóriánként 3-3 pályaművet díjazunk: az alkotók értékes könyvutalványban részesülnek.
A díjazott, valamint a további legjobb alkotások a Katolikus Egyház hivatalos Facebook
oldalára is felkerülnek, amelyek közül közönségszavazás alapján a legtöbb lájkot begyűjtő
alkotások a MKPK különdíjában részesülnek.
További információk
A pályaművek zsűrizését a Katolikus Pedagógiai Intézet által felkért szakemberek végzik.
Az eredményhirdetés időpontja: 2022. október 10.
A díjazottak névsorát a Katolikus Egyház és a Katolikus Pedagógiai Intézet hivatalos
Facebook oldalán tesszük közzé.

