WWF Palánták program 2014
Zöld Kihívás verseny nevezési feltételei

A verseny bemutatása
A Zöld Kihívás versenyt a WWF Magyarország hívta életre a Toyota Magyarország és a Toyota
Fund for Europe támogatásával. A verseny célja, hogy Ti, a Palánták környezeti nevelés
programban részt vevő diákok saját környezetetekben is alkalmazzátok a program során
megszerzett tudást. Olyan kreatív vállalásokat várunk tőletek, amelyekkel fenntarthatóbbá,
zöldebbé teszitek környezeteteket. A verseny teljes időtartama 2014. április 3.-június 2.
A csapat
Indulhattok egyedül, vagy 2-3 fős csapatban. A csapatból legalább 1 főnek részt kell (vagy
korábban részt kellett) vennie a Palánták programon.
Regisztráció
A versenyen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Küldjetek egy e-mailt legkésőbb
2014. május 18-ig a palantak@wwf.hu e-mail címre, az alábbi tartalommal:
Csapat neve
Csapattagok nevei – megjelölve, hogy ki/kik vett/vettek részt a Palánták programban
és hogy melyik iskolában
A csapatvezető neve és e-mail címe
A vállalás legfeljebb 4-5 mondatos összefoglalója
A levél tárgyának adjátok meg: „Zöld Kihívás regisztráció”.
A vállalás teljesítése
Vállalás lehet bármilyen környezetvédelmi célú cselekvés, amelyet legalább 7 napon keresztül
megtartotok. 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, ennek kitalálása a Ti feladatotok! Ha nem vagytok
biztosak magatokban, és szeretnétek meggyőződni arról, hogy az Ötletetek elég kreatív-e
akkor kérjetek tőlünk e-mailben segítséget a palantak@wwf.hu címen!
A beküldendő anyag
Örökítsétek meg a legizgalmasabb pillanatokat egy videó formájában kamerával, telefonnal,
vagy akár fényképezőgéppel. Az elkészült anyagot, videó file-t (amely lehet hagyományos
mozgókép/videó, fotókból összeállított videó, vagy pl. animáció is küldjétek a
palantak@ww.hu címre a csapat név megjelölésével, legkésőbb május 25-ig! Az
összeállításnál mindenképpen figyeljetek arra, hogy látszódjon, a 7 vállalat napot

teljesítettétek! Amennyiben a videó mérete meghaladja a levelezőrendszeren küldhető file
méretet, úgy javasoljuk nagy file küldő rendszerek alkalmazását, mint pl. a Mammut mail.
Nyilatkozat
A versenyen való részvételhez a diákoknak meg kell kérniük a szüleiket, hogy a versenyhez
tartozó „WWF Palánták program – Zöld Kihívás verseny részvételi nyilatkozat” elnevezésű
dokumentumot töltsék ki és lehetőleg a regisztrációval együtt, de legkésőbb a videó anyag
beküldésekor, küldjék el annak scannelt verzióját a palantak@wwf.hu címre, vagy postán a
WWF Magyarország Alapítvány számára (cím: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A).
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.
A beérkezett pályamunkák bírálata
A beérkezett pályázatokat elsősorban az ötlet eredetisége és a környezetvédelmi hatása
alapján pontozzuk. Plusz pontot ér továbbá, ha a beküldött anyag jó minőségű, élvezhető.
Technikai követelmény, hogy semmiképp se legyen több 2 percnél. Törekedjetek rá, hogy a
legizgalmasabb, legfontosabb pillanatokat adjátok vissza nekünk! A pontozás az alábbi
kritériumrendszer szerint történik:
Környezetvédelmi hatás: 45 pont
Ötlet eredetisége: 20 pont
Bemutatás módja: 15 pont
Videó minősége (élvezhetősége): 20 pont
Összesen: 100 pont
Nyeremények
Regisztráltatok, elkészült az anyag és határidőn belül be is küldtétek? Akkor máris a
nyertesek között érezhetitek magatokat! Minden, a saját vállalását teljesítő csapat minden
tagja hordozható WWF-es termosz-bögrét kap. Az első 24 nevező pedig egy modell autóval is
gazdagabb lesz a Toyota Magyarország jóvoltából. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb
videót beküldő csapat, valamint a közönségdíjas csapat tagjai pedig egy egész napos
kiránduláson vehetnek velünk részt a lenyűgöző Tisza-tavi Ökocentrumba, majd pedig egy azt
követő izgalmas felfedező csónakázáson a Tisza-tavon, amelynek teljes költségét (beleértve az
utazás, étkezés illetve a belépők díját is) a WWF állja!
Nyeremények:
Fődíj: a szakmai zsűri által választott nyertes videót készítő csapat minden csapattagja
nyer 1 db digitális fényképezőgép és egy egész napos kirándulást a Tisza-tavi

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.
Vállald be és cselekedj! Nehogy lemaradj az év zöld kalandjáról!
A termosz-bögrék átvétele
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 és esetenként fotón is megörökítjük az eseményt.
Technikai segítség
A videó készítéséhez javasoljuk, hogy használjatok valamilyen egyszerű videó vágó
programot. Alább felsorolunk néhány ingyenesen letölthető szerkesztőt, Windows és OS X
operációs rendszerekre.
1. Windows Movie Maker (Windows): a Windows operációs rendszerek beépített video
szerkesztője, tökéletes alternatíva házi videók készítéséhez.
2. VideoSpin (Windows): egyszerű kezelőfelületű program, rengeteg effekt lehetőséggel. A
kész filmet akár közvetlenül publikálhatod a programmal Youtube-on.
3. iMovie (OS X): az Apple gépek beépített video szerkesztő programja, amelyet a rendszerrel
együtt kap a felhasználó, így telepítést sem igényel. Gyors, bár nem tartalmaz nagy számú
effekt lehetőséget.

