
A pályázat célja: 

A Soproni Gyógyközpont az országos népegészségügyi programokkal összhangban rendszeresen 

szervez egészségmegőrzést segítő rendezvényeket. Intézményünk egyik fontos küldetése, hogy 

ráirányítsuk a figyelmet a népbetegségnek számító kórképekre. Célunk, hogy a felnövekvő generáció 

tagjait is megismertessük az egészséges életmód alapjaival, a betegségek megelőzésének 

lehetőségeivel. 

Magyarországon jelenleg a vezető halálokok között szerepelnek a szív- és érrendszeri betegségek, 

amelyek a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétellel és megfelelő életmóddal megelőzhetőek.  

A Soproni Gyógyközpont a Szív Világszövetsége (WHF) 2022. évi, „Use heart for every heart!” 

felhívásához kapcsolódóan videópályázatot hirdet középiskolás diákok részére. 

Pályázati feltételek: 

Pályázók köre, létszáma:  

A videópályázatra soproni középiskolák nappali tagozatos diákjai jelentkezhetnek egyénileg, vagy 

maximum 3 fős alkotócsoportokban. Egy alkotó vagy alkotócsoport több kisfilmmel is nevezhet. 

A pályázatra jelentkezés módja:  

A pályázatra jelentkezés előfeltétele a jelen dokumentum 1. számú mellékleteként szereplő, 

„Jelentkezési és adatkezelési lap” kitöltése és PDF formátumban történő elküldése a 

szervezes@sopronigyogykozpont.hu e-mail címre. Alkotócsoport esetén valamennyi csoporttag 

regisztrációja szükséges! Nevezési díj nincs.       

Technikai feltételek:  

A versenyre maximum 3 perc időtartamú kisfilmeket várunk, műfaji kötöttség nélkül. 

Mobileszközzel (telefon, tablet), továbbá sport- vagy GoPro kamera segítségével is rögzíthetők a 

pályaművek.  

Tartalmi előírások:  

A figyelemfelkeltő pályaműveknek a 2022. évi szív világnap mottójához kell kapcsolódniuk. Tartalmi 

megkötés nincs.  
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Adatvédelem: 

A pályázók csak saját alkotással pályázhatnak, a beküldött pályamű nem sértheti más szerzői jogait, 

védjegy és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogait.       

A pályaművek felbontásának legalább 1280×720 (HD), MP4 formátumúnak kell lennie. 

A pályaműveknek alkalmasnak kell lenniük közösségi média felületeken való publikálásra.   

A Pályázó köteles a pályaműben szereplő személyektől vagy törvényes képviselőjüktől írásbeli 

hozzájárulást kérni a kép- és/vagy hangfelvétel pályázat során történő felhasználáshoz.  

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek bármilyen 

kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázót terheli. 

Benyújtási határidő: 

A pályaműveket előzetes regisztrációt követően 2022. október 24-ig lehet benyújtani a 

szervezes@sopronigyogykozpont.hu e-mail címre, csatolmányként mellékelve. Amennyiben a kisfilm 

terjedelme ezt nem teszi lehetővé, a WeTransfer videómegosztó oldalon keresztül is beküldhetők az 

alkotások. 

Pályaművek elbírálása: 

A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el.   

Az elbírálás szempontjai: 

A zsűri a pályamű tartalma, a választott témához kapcsolódó relevanciája, üzenete, hitelessége, a 

megvalósítás ötletessége és a technikai megfelelőség alapján rangsorolja a pályaműveket. 

Díjazás: 

A legjobb kisfilmeket a Soproni Gyógyközpont intézményi honlapján bemutatja, az első 3 helyezett 

díjazásban részesül:   

1. díj: Technikai eszközcsomag  

2. díj: Sport ajándékutalvány 

3. díj: Reformélelmiszer-csomag 

 

Eredményhirdetés: 

Az ünnepélyes eredményhirdetés a pályaművek bemutatásával történik meg. 
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SZÍV VILÁGNAPJA

Videópályázat jelentkezési és adatkezelési lap
1. számú melléklet

Név: ............................................................................................................................................ 

Születési hely, idő (év/hónap/nap): ........................................................................................... 

Törvényes képviselő neve, elérhetősége: .................................................................................. 

Pályázó telefonszáma: ................................................................................................................ 

Pályázó e-mail címe:  ................................................................................................................. 

Csapatban indulás esetén a pályázó csoport neve: ……………………………………………………………… 

Adatkezelés 

Alulírott, vagy a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén törvényes képviselője, 

................................................................................................................kijelentem, hogy a 

Soproni Gyógyközpont szív világnapi videópályázatán részt veszek/gyermekem részt vehet. 

Hozzájárulok, hogy a Soproni Gyógyközpont pályázati munkában résztvevő munkatársai a 

beküldött pályamunkámat elektronikus és egyéb úton felhasználják, nyilvánosságra hozzák, 

valamint nyertes pályázat esetén a pályázó gyermek nevét és korosztályát az intézmény 

honlapján és a közösségi felületeken közzétegyék. Adatkezelő a megadott személyes 

adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve 

használhatja fel, a pályázat lezárultával tovább nem tárolja. A hozzájárulás bármikor 

visszavonható a szervezes@sopronigyogykozpont.hu címre küldött e-mailben.

Minden olyan esetben, ha a felvételeket az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő 

célra kívánná felhasználni, arról a jelentkezőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  

Kelt: 

...........................................................   ......................................................... 

jelentkező aláírása szülő aláírása* 

* 16 éven aluli pályázó esetében szükséges
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