A „Ki vagy te? Mutatkozz be tagekkel” c.
interaktív szelfiverseny szabályzata

A verseny bemutatása
A Frankofónia hónapjának keretében a Budapesti Francia Intézet Oktatási és Nyelvi Együttműködési
Osztálya, együttműködésben a Francia Intézet Nyelviskolájával és az Alliance française
egyesületekkel, meghirdeti az általános iskolás magyar tanulóknak szóló első „Ki vagy te? Mutatkozz
be tagekkel” c. interaktív szelfiversenyt. A verseny célja, hogy a nyelvi készségeken (bemutatkozás)
túl a diákok kreativitását és informatikai készségeit is ösztönözve motiválja őket a franciatanulásban.

1. cikk: Részvételi feltételek
Minden olyan 8-14 év közötti diák részt vehet a versenyen, aki általános iskolában, a Francia Intézet
Nyelviskolájában, vagy egy Alliance française-ben tanul franciául és a tanára a szülő előzetes
engedélyével benevezi a versenyre.

2. cikk: A verseny részletei
A versenyszabályzaton és a jelentkezési lapon kívül elküldtünk egy az interaktív szelfik készítéséről
szóló útmutatót is, hogy megkönnyítsük a versenyen való részvételhez szükséges online alkalmazások
használatát.
A versenyre az alábbi négy kategóriában várjuk a nevezéseket:
- junior kategória a 8-11 év közötti általános iskolai diákoknak;
- senior kategória a 12-14 közötti általános iskolai diákoknak;
- junior kategória a Francia Intézetben vagy egy Alliance française-ben tanuló 8-11 év közötti
diákoknak;
- senior kategória a Francia Intézetben vagy egy Alliance française-ben tanuló 12-14 év közötti
diákoknak.
A szelfie online publikálásán túl a jelentkezéshez kérjük elküldeni Louise Sassoniának
(l.sassonia@inst-france.hu) a szülők aláírásával ellátott jelentkezési lapot, amely engedélyezi a
fénykép Interneten történő megjelenítését, valamint tartalmazza a gyermek képével kapcsolatos
jogok átengedését is a Francia Intézet és az Alliance francaise kulturális egyesületek számára a
verseny promociója érdekében.
Az interaktív szelfik publikálásának és a jelentkezési lap elküldésének határideje 2016. március 18.
péntek. A határidő elmulasztása esetén a publikált szelfiket nem tudjuk elfogadni.
A Francia Intézet 2016. március 30-án teszi közzé az eredményeket a szelfik publikáláshoz is
szükséges Padlet online platformon, és a nyerteseket külön is értesíti.

3. cikk : Értékelési szempontok
A zsüri az alábbi szempontok szerint értékeli az online platformon publikált interaktív szelfiket:
 a bemutatkozás minősége;
 eredetiség;
 a fénykép esztétikája;
 a tagre vonatkozó szabályok betartása (minimum 3, maximum 6).
A zsüri döntése ellen panasz nem emelhető.

4. cikk: A díjak
A Francia Intézet jóvoltából minden kategória első három helyezettje díjban részesül (könyvek,
reklámajándékok stb.). A helyezetteket nevező franciatanárok versenyen való részvételét szintén
díjjal jutalmazzuk.

Jelentkezési lap
a „Ki vagy te? Mutatkozz be tagekkel” c.
interaktív szelfiversenyhez

Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési idő:
Oktatási intézmény neve:
A franciatanár vezetékneve és keresztneve:
Osztály:
Saját, vagy a gondviselő e-mail címe:
Az interaktív szelfi hiperhivatkozása:
Én,

alulírott

................................…………………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………………………… gondviselője, hozzájárulok ahhoz,
hogy gyermekem közzétegyen magáról egy képet az interneten, valamint átengedem a kép
felhaszálási jogát a Francia Intézet és az Alliance francaise kulturális egyesületek számára a „Ki
vagy te? Mutatkozz be tagekkkel” c. interaktív szelfiverseny keretében.

Szülő vagy Gondviselő aláírása
aláírása

Franciatanár

Gyermek aláírása

