Részvételi Szabályzat
A KIVÁLÓ MAGYAR DIGITÁLIS TARTALMAK versenyére, az eFestivalra nevezhet
minden természetes vagy jogi személy, aki rendelkezik a versenymű
felhasználási jogával. A versenymű nyelve magyar, vagy ha többnyelvű, az egyik
nyelv közülük magyar kell, hogy legyen. A szakmai elbírálás során előnyben
részesülnek a többnyelvű szolgáltatások.
A versenyműnek a nevezés időpontjában is működő, nyilvánosan hozzáférhető
online tartalomnak/alkalmazásnak. (honlap, mobil alkalmazás stb.)
Nevezni folyamatosan lehet, a nevezés végső határideje: 2014. október 20.
Érvényes nevezéséhez szükséges, hogy a nevezési határidőig az alábbiakat tegye
meg:
1. a www.infoter.eu honlapon található elektronikus Nevezési Lap kitöltése
2. a versenymű – a beterjesztő által fontosnak, lényegesnek ítélt – részeit
bemutató 6 db screenshot (versenyműről készült képernyőkép jpg
formátumban) elküldése az efestival@infoter.eu e-mail címre
3. nevezési díj átutalása (INFOTÉR Nonprofit Kft., CIB Bank, bankszámlaszám
10701094-66455820-51100005)
A kitöltött Nevezési Lapot és a 6 db képernyőképet együttesen a versenymű
demonstrációs anyagának tekintjük.
Nevezési díj: 20.000,- Ft + ÁFA. A nevezési díjat az alábbi folyószámlára kell
átutalni. Az átutalt összeg visszaigénylésére nincs lehetőség.
Bankszámlaszám: CIB Bank 10701094-66455820-51100005
Jogosult megnevezése: INFOTÉR Nonprofit Kft.
Közlemény rovatban feltüntetendő szöveg: eFestival nevezési díj
Ajánlással rendelkezők részére a nevezési díj: 10.000,- Ft + ÁFA. Ajánlás az
Infotér
Egyesület által felkért szakértőktől érkezhet.
A civil (civil szervezeti, illetve magánszemély) kezdeményezésre létrejött és civil
(civil
szervezeti, illetve magánszemély) fenntartású, nem kereskedelmi célú honlapok
számára egy nevezés díjmentes.

1

Figyelem! A nevezési díjat legkésőbb a nevezési határidő lejártáig kell
átutalni.
Amennyiben az átutalás a fent említett időpontig nem történik meg, a pályázó
kizárja magát a versenyből. A számlát a nevezési díj beérkezése után állítjuk ki.
Több versenymű nevezése: Ugyanaz a személy vagy szervezet több versenyművet
is nevezhet a versenyre. Egynél több nevezés esetén valamennyi versenyműről
külön Nevezési Lapot kell kitölteni, és valamennyi után nevezési díjat kell
fizetni.
A versenyművek értékelésére többtagú zsűri alakul. A zsűri előzsűrizés során
választja ki nevezési kategóriánként azokat az alkotásokat, amelyek a döntőbe
jutva versenyeznek az eFestival kategóriánkénti első három díjáért. Legalább tíz
versenyműnek kell beérkeznie minden kategóriában ahhoz, hogy az előzsűrizés
az adott kategóriában megkezdődjön.
A versenyre nevezett honlapokat az előzsűrizés folyamán Felhasználóbarát
minősítési rendszer alapján értékeljük. Csak azok a honlapok érhetnek el
helyezést, amelyek a felhasználóbarát értékelés alapján teljesítik a minősítési
követelmények
75%-át.
Egy versenymű több kategóriába is nevezhető.
A zsűri fenntartja magának a jogot arra, hogy összevonjon vagy szétválasszon
nevezési kategóriákat, ha egy adott kategóriában beérkezett versenyművek
száma ezt szükségessé teszi; valamint, hogy bármely kategóriában korlátozza a
kiadott díjak számát, amennyiben a beadott munkák színvonala ezt indokolja.
A döntőbe bekerült versenyművek pályázóit a bíráló bizottság 2014. október 31–
ig
kiértesíti a beterjesztő által a Nevezési Lapon megadott e-mail címen.
A demonstrációs anyagok felhasználása: A nevező a versenymű beterjesztésével
engedélyezi, hogy az Infotér Nonprofit Kft. a demonstrációs anyagait részben,
vagy egészben, illusztrációként a verseny ideje alatt, illetve azt követően
bármikor felhasználhassa.
A győztes pályaművek nevezői kötelesek honlapjukon jól látható helyen
elhelyezni a díjnyertes/felhasználóbarát logót oly módon, hogy az linkként az
eFestival/Infotér Felhasználóbarát weboldalra mutasson. A felhasználóbarát
honlapokkal kapcsolatos felhasználói bejelentések esetén a jogos bejelentéseket
továbbítjuk a pályázónak, amennyiben a bejelentéssel kapcsolatos javítások 30
napon belül nem törtnénnek meg, úgy a felhasználóbarát címet a szervező
visszavonhatja.
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Ellenőrző lista:
1. az elektronikus Nevezési Lapot kitöltöttük (minden nevezéshez külön-külön)
2. a 6 db képernyőképet (jpg formátumban) elküldtük az efestival@infoter.eu email címre
3. a nevezési díjat legkésőbb a nevezési határidő lejártáig átutaljuk a 4.
pontban megadott bankszámlaszámra

2014.06.03
Soltész Attila
elnök
Informatika a Társadalomért Egyesület
www.infoter.eu
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