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Témakörök:
A kedvenc állomásom a 3-as metrón
Ilyennek képzelem el az újjáépült 3as metrót
Építkezés a föld alatt; kik dolgoznak
ott és hogyan?
Milyen hatással van a környezetre a
metrófelújítás?

Minden műnek tartalmaznia kell az alkotó
nevét, életkorát, elérhetőségét, illetve az
intézmény, továbbá a szülők elérhetősége is
szükségeltetik a kapcsolatfelvételhez (e-mail,
telefon). Amennyiben úgy látja jónak, az
alkotó röviden jelezheti, hogy milyen gondolat
állt a mű elkészítése mögött.

Rajz, festmény, kollázs, plakát:
A művek elkészítésével kapcsolatban
nincsen eszközbeli megkötés.

Fénykép vagy grafika:
Kizárólag JPG formátumú képpel
lehet pályázni, amely legalább 8
megapixel felbontású. A kép
rövidebbik oldala nem lehet
kisebb, mint 2100 pixel, a
hosszabbik oldala nem
haladhatja meg a 6000 pixelt,
maximum 5 kép nevezhető.

Egyéb:
Minden olyan alkotás ide tartozik, amely a fenti
kategóriákba nem fért bele; ebben az esetben az
alkotók szabad kezet kapnak, hogy az általuk
választott formában és módszerrel mutassák be a
metró felújításával kapcsolatos elképzeléseiket.

Hová lehet küldeni az alkotásokat?
Videó:
A pályázatra készült minimum 30, maximum 90
másodperces videó- vagy animációs filmeket
.avi, .mpeg, .mp4 vagy .wmv formátumban
lehet feltölteni. A videók bármilyen programmal
készülhetnek, de fontos, hogy minimálisan
1280x720p felbontásban készüljenek. Az alkotás
várható nagy mérete miatt érdemes valamely
fájlmegosztó oldalt igénybe venni a feltöltéshez
és a pályázatba juttatáshoz.
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E-mailben: az m3palyazat@bkv.hu címre
Postai úton: 1980 Budapest 8. Pf. 11. az
Iktatónak címezve, „MFPI” jelzéssel ellátva
Személyesen: a 1072 Budapest, Akácfa utca
15-ös címre, „MFPI” jelzéssel ellátva
Fontos tudni, hogy:

Minden pályázó csak egy pályázati formátumban
adhatja be a művét, többszörös nevezésre nincsen
mód. Csoportban is lehet nevezni (maximum 10
fő), azonban itt is érvényes az egy pályázati
formátum kritériuma.

