
Tájékoztató anyag 

 

1. A pályázati program célkitűzései:  

A 2020 évhez hasonlóan tavasszal ismét kezdetét veszi a rendőrségi pályázat. Tavasszal indul 

a kerékpáros és motoros szezon az utakon, ezen időben szinte minden iskolába eljutottunk teszt 

lapokkal, kerékpáros ügyességi pályákkal, melyek során a diákok közlekedési ajándékokban 

részesültek. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzetben személyesen nem találkozhatunk így, a gyermekek 

részére egy pályázatot szeretnénk biztosítani, ami a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos. 

Célunk továbbra is a gyermekek biztonságos közlekedésre való nevelése. 

 

2. A pályázati felhívás címzettjei:  

A pályázatot a pályamunkát készítő gyermek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát 

készítő gyermek nyújthatja be, mely során nem tűztünk ki korhatárt általános és középiskolák 

tanulói jelentkezhetnek! A díjazás során különbséget teszünk a korcsoportok között! 

 

3. Pályázati kategória:  

 

A videófelvétel maximum 120 másodperces lehet (avi formátumban kell megküldened) 

Általános és középiskolások részére  a  díjazás egy kategóriában történik.  

A videó a saját elképzelésed alapján balesetmegelőzési témakörrel készülhet.  

Azonban adunk egy kis segítséget ha elakadsz. 

Nem kötelező, ajánlott témakörök: 

- Kisállattal/rollerrel a közlekedésben  

- Játékos közlekedés 

- Jelzőtáblák a közlekedésben 

- Én és a gyerekülés  

- Én és a zebra/ zebra nélkül 

- KRESZ témakörök (sebesség, előzés, biztonsági öv, kerékpáros közlekedés, gyalogos 

közlekedés stb.) 

Fontos! A videó kizárólag közlekedésbiztonsággal kapcsolatos lehet. A cél, hogy a helyes és 

biztonságos közlekedésre hívd fel a figyelmet! A pályamunkád lehet humoros is. Fontos, hogy 

legyen kreatív. A legjobb pályamunkák a Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság 

facebook oldalán megosztásra kerülnek. Amennyiben videó felvételen személy szerepel, úgy 

részére a pályázathoz csatolt hozzájárulási nyilatkozat kitöltése kötelező, amennyiben ez 

hiányos a pályamű nem jeleníthető meg a nyilvánosság előtt. 

 

És végül……  a pályaműveket egy szakmai zsűrizést követően közzétesszük, ezért fontos, hogy 

minden pályaművet úgy küldj el nekünk az adatvédelmi és hozzájárulási nyilatkozattal 

együtt, hogy a neved, osztályod és az iskolád neve kerüljön feltüntetésre. Amennyiben a 

videón, más személy (is) szerepel, úgy az érintett hozzájárulási nyilatkozatát is küld meg 

részünkre. 

 

 

 

 

 



4. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:  

 

A pályamunkákat 2020. június 7-ig, az erre kijelölt szakértő zsűri értékeli. A Díjazottak az 

adatlapon megadott e-mail vagy telefonszámon keresztül, a bírálóbizottság döntését követő 5 

munkanapon belül kerülnek értesítésre.   

Kategóriánként a legügyesebbek tárgy jutalomban és közlekedési csomagban részesülnek! Az 

általános iskolás és a középiskolás tanulókat külön díjjazzuk. 
 

A díjak átadásának pontos időpontja később a Díjazottak részére telefonon/emailen kerül 

közlésre.  

  

5. A pályázat benyújtásának módja és határideje:  

 

A pályázatokat a fentieben leírtak alapján, elektronikus úton a 

balesetmegelozescegled@gmail.com 

címre kell benyújtani 2021. május 30-ig! 

 

Az ezt követően vagy más módon beérkezett pályaműveket nem lehet figyelembe venni.  

A pályázati e-mail tárgyában meg kell jelölni: A neved és a pályaműved címét 

A pályázati e-mail tartalma:  

- az adatvédelmi és hozzájárulási nyilatkozat 

- a pályamű 

- a pályamű címe, neved és iskolád neve 

 

6. Pályázati feltételek:  

 

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.  

A pályázó az adatvédelmi és hozzájárulási nyilatkozati lap aláírásával a pályamunkájáról 

kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képezi, továbbá felelősséget vállal azért. A pályamű 

nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, 

jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, 

amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.  

Az érvényes  pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és 

aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az 

érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.  

A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit és 

hozzá járul a megfelelő nyilatkozattal a pályaművének a megjelenéséhez. Kiskorú pályázó 

esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.  

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.  

Nevezési díj nincs.  

Továbbá nem vállalunk felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 

 

NYEREMÉNYEK: 

Általános Iskola     Középiskola: 

1 helyezés: mobiltelefon    1 helyezés: mobiltelefon 

2. helyezés: tablet     2. helyezés: tablet 

3. helyezés: bluetooth hangszóró    3. helyezés: bluetooth hangszóró 

mailto:balesetmegelozescegled@gmail.com

