WWF Palánták program 2014
Zöld Kihívás verseny - kérdések és válaszok
Kik a verseny kiírói?
A versenyt a WWF Magyarország Alapítvány hirdeti meg a Palánták program keretein belül,
melynek támogatói a Toyota Motor Hungary Kft. és a Toyota Fund for Europe.
Mi a verseny célja?
A verseny célja, hogy a Palánták programban részt vett diákok az osztályteremben
megszerzett tudásukat a gyakorlatban is alkalmazzák. A verseny lehetőséget teremt
számukra, hogy ne csak elméletben, de a környezetükben aktívan cselekedve tegyenek
valamit környezetük védelme érdekében és ezt meg is mutathassák mindenkinek.
Bárki jelentkezhet a versenyre?
A versenyen azok a 6. 7. 8. osztályos általános iskolás tanulók vehetnek részt egyénileg vagy
csapatban, akik közül az indulók legalább egyike korábban részt vett a Palánták programban,
vagy a jövőben igazolhatóan részt fog venni, azaz osztályának már foglalt időpontja van 2014re a Palánták programra.
Hány fős csapatok indulhatnak?
Lehet nevezni egyénileg, vagy 2-3 fős csapatban.
Szükséges regisztrálni?
Igen, a versenyre való nevezés regisztrációhoz kötött, melynek határidejét
meghosszabbítottuk. A regisztrációhoz egy e-mailt kell küldeni a palantak@wwf.hu címre
legkésőbb 2014. május 18. –ig az alábbi tartalommal. A levél „Zöld Kihívás regisztráció”
legyen.
Csapat neve
Csapattagok nevei – megjelölve, hogy ki/kik vett/vettek részt a Palánták programban
és hogy melyik iskolában
Csapatvezető neve és e-mail címe
A vállalás legfeljebb 4-5 mondatos összefoglalója
Szükséges kitölteni részvételi nyilatkozatot?
Igen. Mivel a verseny kiskorúaknak szól, így a versenyen való részvételhez a diákoknak meg
kell kérniük a szüleiket, hogy a versenyhez tartozó „Palánták – Zöld Kihívás verseny részvételi
nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot töltsék ki.
A dokumentumot lehetőleg a
regisztrációval együtt, de legkésőbb a videó anyag beküldésekor kell elküldeni elektronikus
formában (scannelve) a palantak@wwf.hu címre, vagy postán a WWF Magyarország
Alapítvány számára (cím: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A, a borítékon szerepeljen:
Palánták program). A részvételi nyilatkozat a Palánták Zöld Kihívás verseny részvételi
nyilatkozat pont alatt érhető el.
Mit takar a kihívás, mit kell tenni?
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Olyan kreatív vállalásokat várunk az egyénektől / csapatoktól, amelyekkel fenntarthatóbbá,
zöldebbé teszik környezetüket. A vállalást legalább 7 napon keresztül meg kell tartani, ennek
bizonyítékaként pedig egy rövid videó anyagot kell beküldeni, amelyen jól látható a vállalás
teljesítése.
Milyen vállalásokat vártok?
Vállalás lehet bármilyen környezetvédelmi célú cselekvés, amelyet legalább 7 napon keresztül
meg kell tartani. Ez lehet egymást követő, de lehet hét különböző nap is. A vállalás
kapcsolódhat a közlekedéshez (pl. kerékpározáshoz), természetvédelem (pl. növény-,
faültetés), vagy akár ház körüli dolgokhoz (pl. az áram- vízfogyasztás csökkentése), vagy a
környezetvédelem jegyében tett bármilyen szemléletformálás.
Nincs ötletem, vagy nem tudom, hogy elég kreatív-e a vállalásom. Honnan
kaphatok segítséget?
Semmi gond, bármikor lehet tőlünk e-mailben segítséget kérni a palantk@wwf.hu címen!
Milyen videó anyagot lehet beküldeni?
Hagyományos mozgóképet/videót, fotókból összeállított videót, vagy pl. animációt is. A
lényeg, hogy a vállalás teljesítése egyértelműen látszódjon.
Még soha sem készítettem videót, nem vagyok profi operatőr, mit tegyek?
Semmi probléma, nem is profi videó anyagokat várunk! Bármilyen rendelkezésre álló
eszközzel, legyen az mobiltelefon, fényképezőgép vagy videokamera el lehet készíteni a
felvételeket, csupán azt kérjük, hogy a felvétel élvezhető minőségű legyen (ne ugráljon a kép
például). Ezen felül ajánljuk az alábbi videó vágó programok egyikét, melyeket amatőrként is
könnyű használni. A programok segítségével a hét nap felvételeiből könnyen össze lehet
állítani a legizgalmasabb pillanatok egyvelegét, és még a kreativitást is ki lehet élni a folyamat
során.
Ajánlott videó vágó programok: Windows Movie Maker (Windows), VideoSpin (Windows),
iMovie (iOS)
Hová és milyen formában küldjem el a videót?
A kész videó file-okat a palantak@wwf.hu címre várjuk a csapatnév megjelölésével. A file
bármilyen videó formátum lehet. Amennyiben file mérete meghaladja a levelezőrendszeren
keresztül küldhető file méretet, javasoljuk nagy file küldő rendszerek alkalmazást, mint pl. a
Mammut mail.
Milyen hosszú legyen a videó?
Maximum 2 perc.
Melyek a legfőbb határidők?
A versenyre való regisztráció határideje: 2014. május 18., 24:00
A zöld vállalás teljesítése, végrehajtása: 2014. április 3. – 2014. május 25. között
bármikor
Az elkészült videó anyag beküldésének határideje: 2014. május 25., 24:00
Közönségszavazás a WWF Facebook oldalán és szakmai zsűrizés: 2014. május 26. –
2014. június 1.
Eredményhirdetés: 2014. június 2.
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Hol jelennek majd meg a videók?
A videók felkerülnek a WWF Magyarország YouTube oldalára, ezen felül pedig a WWF
Magyarország Facebook oldalára is belinkeljük őket, melyekre május 26 és június 1. között
lehet majd szavazni.
Mi alapján választjátok ki a nyertest?
A zsűrizés két körben zajlik majd. A fődíjat a szakmai zsűri ítéli oda, aki előre meghatározott
pontrendszer szerint értékeli a beérkezett videó munkákat és választ egy nyertest. A fődíjon
felül pedig a közönségdíjat is el lehet nyerni. Ez utóbbit a WWF Facebook oldalán legtöbb
szavazatott kapott videót készítő csapat nyeri meg. Sőt, itt még mindig nincs vége a nyerési
lehetőségeknek, ugyanis a minőségi munkát akkor is értékeljük, ha a fenti két kategóriában
nem sikerült nyerni. A kiváló videókat ugyanis WWF-es ajándékcsomaggal is jutalmazzuk.
Mit lehet nyerni?
Egyrészt mindenki, aki teljesíti a saját vállalását és beküldi a videót, fix ajándékban részesül,
amely nem más, mint egy hordozható WWF-es termosz-bögre. A termosz-bögre kereskedelmi
forgalomban nem kapható, így csak a nevezők rendelkeznek majd vele. Az első 24 nevező, aki
beküldi a videót a Toyota Magyarország jóvoltából egy modell autót is nyer. Ezen felül a
további nyeremények:
Fődíj: a szakmai zsűri által választott nyertes videót készítő csapat minden csapattagja
nyer 1 db digitális fényképezőgépet és egy egész napos kirándulást a Tiszatavi Ökocentrumba a WWF vezetésével, majd ezt követően egy csónakázását a Tiszatavon.
Közönségdíj: a közönség által legjobbnak ítélt videót készítő csapat (a Facebook
szavazás alapján) minden csapattagja részt vehet az egész napos kiránduláson a
Tisza-tavi Ökocentrumba a WWF vezetésével, majd az ezt követő csónakázáson a
Tisza-tavon.
Különdíj: A fenti két kategóriába nem tartozó, de kiemelkedő videót készítő
csapat(ok) WWF-es ajándékcsomagot (póló, kulcstartó, vászontáska) nyernek.
Hogyan kapom meg a termosz-bögrémet?
A videó beküldését követően visszaigazoló e-mailt küldünk arról, hogy a videó megfelel-e
kiírásnak, azaz látszódik-e rajta legalább 7 napon keresztül tartó vállalás. A visszaigazoló email megérkezését követően a videó készítői a WWF Magyarország Alapítvány irodájában
vehetik át a termosz-bögréket május 2-től, munkaidőben 9:00-17:00 között. Az átvételről egy
elismervényt kell aláírni, adott esetben pedig fotót is készítünk az átadásról.
Hogyan használjátok fel az adataimat?
Az adatok felhasználásáról kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot a „Palánták Zöld
Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozat” pontban.
Mikor lesz a kirándulás?
A kirándulás tervezett időpontja június 21., de amennyiben a nyerteseknek semmiképpen
sem felel meg ez az időpont, úgy másik időpontot keresünk.
Hogyan zajlik majd a kirándulás?
A nyertesekkel minden részletet pontosan egyeztetünk majd a leutazástól az étkezésen át a
programokig. A kirándulás egy egész napig tart majd.
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