
 

 

 

 

 

 

 

 

www.mvisz.hu 

facebook.com/mvisz 

 
További információ: 

Fainné Lacsny Éva 

+3670/3895719 

visztitkarsag@mvisz.hu, 

visztitkarsag@gmail.com 

 
 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI PÁLYÁZAT 
 

 

A FELADAT: 

Tervezd meg a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum 

kabalafiguráját! 

• az új design megjelenítése 5-10 rajzzal vagy fest- 

ménnyel 

• az új design-al, kitalált történettel akár rövid 1-5 perces 

videó/animáció készítése (digitális történetmesélés) 

• a témához kapcsolódó bármilyen számítástechnikai 

munka készítése a scratch vagy kodu programokkal 

 
Korosztály: 6-15 évesek, 2 osztályonkénti bontásban 

Pályázat kiírása: 2019. október 4. 

Beadási határidő: 2019. november 20. 

 
A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövet- 

sége (VISZ) hirfeti meg. A pályázat kiírása és értékelése ősszel 

történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – 

decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. 

 
A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE: 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2019. november 20. 

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 

2019. november 25. 

A zsűri meghallgatja a pályázókat: 

2019. november 29. 

 
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG: 

Kondorné Kovács Irén (VISZ Programozó Tábor oktató, 

Kerék Általános Iskola és Gimnázium) 

Oláh Tibor (Hajdúböszörményi Bocskai István 

Gimnázium, intézményvezető-helyettese) 

Dr. Radics Kornélia (az OMSZ elnök asszonya) 

Strausz György (a VISZ elnöke) 

Vindics Dóra (VISZ Programozó Tábor oktató, 

Babits Mihály Gimnázium) 

Kovács Ákos (REPTÁR Szolnok Nkft., ügyvezető 
igazgató) 

 
Az eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó: 

2019. december 4. 

Scientific Games Kft. 

(1011 Budapest, Fő u. 14–18.) 

ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: 

• tartalom helyessége, követhetősége, érvényesítése, 

• kompozíció / felépítés megszerkesztése, 

• a kivitelezés minősége, 

• esztétikai élmény, 

• egyedi, ötletes, esztétikus, érthető, játszható. 

 
BEKÜLDÉSI CÍM: 

palyazat2@mvisz.hu 

 
NYEREMÉNYEK: 

• 3 fő részére VISZ Programozó tábori részvétel 

• 3 témában 4 korosztály részére, tehát 12 családi 

belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumába, 

amelynek értéke egyenként 7 100 Ft, amivel két 

felnőtt és két 18 éven aluli gyermek belépésére 

jogosít fel 

• A csoportos munka kategóriába a csoport/osztály ré- 

szére belépőt, tárlatvezetést és Pilótapont élményele- 

met biztosítunk a RepTár Szolnoki 

Repülőmúzeumában (20 fős osztályt tekintve, ennek 

értéke 30 000 Ft). 

 
FORMAI KÖVETELMÉNY: 

A pályázatra történő jelentkezés feltétele az adatkezelési 

tájékoztató szülő által történő tudomásul vétele és hozzá- 

járulás adása az adatok kezeléséhez. (Hozzájárulási nyilat- 

kozat kitöltése). Ellenkező esetben a VISZ nem tudja a pályá- 

zati anyagot befogadni. 
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