A halastavak felfedezése
Videóverseny a fenntartható haltenyésztés megismertetésére

A NAIK Halászati Kutatóintézete az AQUASPACE nemzetközi projekt keretében videópályázatot
hirdet 13-19 éves diákok számára. A legfeljebb 3 perces alkotásokat neves zsűri bírálja el.
A nyertesek értékes jutalmakon kívül filmjük széles körű bemutatására számíthatnak mind a
Kutatók Éjszakáján, mind az AQUASPACE projekt nemzetközi színterein keresztül.
Beküldési határidő: 2017. július 31.
 A részvétel feltétele a Nevezési űrlap visszaküldése május 20-ig.
Weboldal: www.haki.hu/aquaspace
Magyarország halastavai nemcsak finom és egészséges táplálékkal látnak el bennünket, de a
természeti környezetünkbe ágyazódva jelentősen hozzájárulnak a biodiverzitás megőrzéséhez
is. A termelési funkción túl fontos vizes élőhelyként és szemet gyönyörködtető, tájképet formáló
elemként is szolgálnak. Minderre azonban sokan nem gondolnak, mint ahogy azzal sincsenek
tisztában, pontosan honnan kerül a hal a tányérunkba, mi mindennek kell megtörténnie azelőtt,
hogy az üzletben kiválaszthassuk a számunkra legkívánatosabb példányt.
Légy segítségünkre, mutasd be a halastavak titkát egy videóban úgy, hogy aki még soha sem látta,
hogy mi történik ott, az is megértse! Láttasd a saját, egyedi stílusodban a folyamatot, s az ott
dolgozók munkájának szépségét, jelentőségét!
Milyen videót készíts? Milyen szöveggel kísérd?
1-3 perc hosszú kisfilmet, melynek műfaja szabadon választhatóan dokumentumfilm,
ismeretterjesztő film, oktatófilm, interjúfilm, videó klip, animációs film, kísérleti film vagy
társadalmi célú reklám. (A 3 percnél hosszabb filmek nem vesznek részt az értékelésben.)
A témája kapcsolódjon a tavi akvakultúrához. A filmed úgy tekintse át a tavi haltenyésztés
folyamatát, hogy közben kiemel belőle egy fontos részletet (például egy technológiai
eljárást, egy eszközt, egy egyedi megoldást, egy munkatárs szerepét, stb.) amit te különösen
érdekesnek tartasz a sikeres halgazdálkodás szempontjából. Az egészséges táplálkozásról
és a fenntartható gazdálkodásról szóló információk pozitív irányban erősítik a filmed
szemléletformáló hatását, ezért ezek szerepeltetése javasolt.
Adj címet az alkotásodnak! A cím figyelemfelkeltő és a film tartalmát kifejező legyen.
A videó hangvétele egyaránt lehet komoly, tudományos vagy humoros, ha az a film eredeti célját
- az ismeretterjesztést és szemléletformálást - szolgálja. A nyelve magyar.
Sértő, durva hangnemű vagy politikai tartalmú üzeneteket a videó nem tartalmazhat. Annak az
alkotónak a munkája, aki ezt nem veszi figyelembe, kizárásra kerül a versenyből.
A videót bármiféle eszközzel rögzítheted, a leadás formátuma MPEG4, AVI, MOV, FLV vagy
WMW.
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Kísérő szöveg:
A videódhoz írj rövid Munkanaplót! Ennek célja, hogy a zsűri betekintést nyerjen a film
mögötti gondolataidba, az alkotófolyamat döntő pillanataiba, a végleges műből kimaradt értékes
felfedezéseidbe is. A Munkanapló űrlapját a videóverseny honlapján találod. Kitöltést követően a
filmmel együtt küldd be.
Ki vehet részt a versenyben?
Bármely 13-19 év közötti, magyar nyelven alkotó diák. A videó elkészíthető önállóan és
csapatban is, a szerepköröket a stáblistán és a Munkanaplóban kell feltüntetni.
A filmet a rendezője jegyzi, ő felelős a helyes megvalósításért és beküldésért.
Hogyan lehet nevezni?
A versenyben való részvétel feltétele a hiánytalanul kitöltött Nevezési űrlap visszaküldése.
Az űrlap letölthető a verseny honlapjáról, erre az e-mail címre várjuk vissza:
videoverseny@haki.hu. Nevezési határidő: 2017. május 20.
Hogyan kell beküldeni a munkádat?
A videófájlt így nevezd el: neved_halastovideo.formátum
A munkanapló fájlt így nevezd el: neved_halastomunkanaplo.doc
A videót a munkanaplóval együtt például a myairbrigde óriásfile-küldővel küldd el a
videoverseny@haki.hu email címre
A beküldési határidő: 2017. július 31.
Kik értékelik az alkotásodat és mi alapján?
A pályaműveket ötfős, neves szakemberekből álló zsűri értékeli. Tagjai az alábbi területek
művelői: filmművészet, természetvédelem, médiapedagógia és halgazdálkodás.
Az értékelés szempontjai: a felfedezőmunka alapossága, az ismeretanyag alkalmazása,
a koncepció világossága, az ötletek eredetisége, a filmes megoldások kreativitása,
a kivitelezés gondossága, a videó értékközvetítő szerepe, a filmkészítés közben létrejött
együttműködések minősége.

Mit nyernek a díjazottak?
Az első három helyezett két kategóriában vásárlási utalványt nyer az alábbi értékben:
Általános iskolás alkotók: I. helyezett: 60 000 Ft II: helyezett: 40 000 Ft. III. helyezett: 20 000 Ft.
Középiskolás alkotók: I. helyezett: 60 000 Ft II: helyezett: 40 000 Ft. III. helyezett: 20 000 Ft.
Az első tíz helyezett filmjét bemutatjuk a Kutatók Éjszakáján, Szarvason 2017. szeptember
29-én, illetve a NAIK Halászati Kutatóintézet és az AQUASPACE angol-dán-francia-görög-írmagyar-norvég-olasz-portugál-spanyol projekt honlapján.
A pályázatra beérkezett bármely videót a kiíró és szakmai partnerei bemutathatják honlapjukon
és a projekthez kapcsolódó információs felületeken a fenntartható haltenyésztés népszerűsítése
céljából.
Milyen segítséget kapsz intézetünktől videód elkészítéséhez?
Kapcsolatot biztosítunk számodra a környékeden működő halgazdasággal.
Összegyűjtöttük a hasznos háttértudást adó olvasnivalókat: www.haki.hu/aquaspace
További kérdéseidre itt ad választ munkatársunk: videoverseny@haki.hu
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