
A Sárvári Oratórikus Kórus a Sárvári Turisztikai 

Egyesülettel közösen videó és animációs film 

pályázatot hirdet 
 

A pályázat célja: 
Város imázs növelő videofilm vagy animációs film készítése a Sárvár ölén című dalra. 

 

Pályázók köre: 
A pályázaton indulhat bármely, Magyarország területén élő állampolgár.  

A videó pályázatra csoportosan is lehet pályázni (pl. oktatási intézmények tanulói) 

létszámkorlát nélkül.  

 

A pályázat témája: 
A pályázatra legfeljebb 5 perces videofilmeket, animációs filmeket várunk, amelyen a pályázó 

a Sárvári Oratórikus Kórus által előadott „Sárvár ölén” (szerzők: dr. Szalainé-Lovász, játékidő 

04.30 perc, forrás: www.sok.info.hu) című dalra videofilmen vagy animációs filmen jelenítse 

meg Sárvár jelenét, múltját, jövőjét, illetve a várossal kapcsolatos érzéseit, gondolatait, 

üzeneteit. 

 

Kategóriák: 
I. videofilm vagy animációs film. 

II. közönségdíj. 

 

Kritériumok / értékelési szempontok: 
Az alkotások létrehozásakor figyelembe kell venni, hogy a videofilmek, animációs filmek 

alkalmasak legyenek arra, hogy Sárvár értékeit bemutatva a közösségi médiában terjeszthetők 

legyenek.  

 

Technikai kritériumok: 
Pályázatként maximum 5 perces videofilmeket, animációs filmeket mp4 formátumban lehet 

feltölteni a sok.info.hu/videopalyazat oldalra. 

 

Pályázás menete: 
1. Regisztráció: a sok.info.hu/videopalyazat oldalon található űrlapon lehetséges október 

5-től. 

2. A videó készítéshez szükséges zene és szöveg letölthető a sok.info.hu oldalról. 

3. A videó feltöltése: 2018. november 28-án éjfélig kell a videót feltölteni a 

sok.info.hu/videopalyazat oldalon a regisztráció során kapott belépési kóddal. 

4. A feltöltött pályaművek jóváhagyást követően kerülnek nyilvánosságra december 1-

jén a Sárvári Oratórikus Kórus youtube oldalán 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLEuyJxus88NCPPewZl9sFR8UQH_V1Odx- 

5. Egy pályázó csak egy videofilmmel pályázhat. 

6. 2018. december 1-jétől december 14. éjfélig lehet a közönség szavazatokat leadni a 

sok.info.hu oldalon. 

7. Nyilvános eredményhirdetés keretében kerülnek a díjak átadásra december 15-én. 

 

Elbírálási szempontok  



1. A megadott zenéhez és témához való kapcsolódás. 

2. Kivitelezés (kreativitás és a videó minősége). 

3. A közösségi médiában való megjelenésre való alkalmasság. 

4. A szöveg a zene és a képi anyag egysége. 

 

Díjazás: a pályadíjat Sárvár város vállalkozói ajánlották fel. 

 Az I. kategória 1. helyezettje 100.000.- Ft értékű díjazásban 
részesül. 

 Az I. kategória 2. helyezettje 50.000.- Ft értékű díjazásban 
részesül. 

 A II. kategória nyertese (közönségdíj) 50.000.- Ft értékű 
díjazásban részesül. 

 

Zsűri: 
A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli.  

 

A zsűri összetétele:  

 Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, a Vas Megyei Turisztikai 

szövetség elnöke (zsűri elnök).  

 Kiss István, a Sárvári Turisztikai Egyesület elnöke. 

 dr. Fonyó Roberta, a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú 

Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója. 

 Benkő Sándor fotóriporter. 

 Dr. Szalai Ferencné, a Sárvár ölén dal szerzője, a Sárvári Oratórikus Kórus vezetője. 

 Lovász Adrienn, a Sárvár ölén dal szövegírója. 

 

Közönségszavazás: 
A közönségszavazáson részt vesz az összes pályázott videó. Szavazni kizárólag a 

www.sok.info.hu oldalon lehet, 2018. december 1-jétől. Egy pályaműre egy ember csak 

egyszer szavazhat. A közönségszavazás alapján az a videó kerül ki győztesként, amelyik a 

legtöbb szavazatot kapta. 

 

A pályázat időzítése: 
 

A pályázat beadásának határideje 2018. november 28. 24 óra. 

Közönségszavazás: 2018. december 1–14. 24 óráig.  

A nyertesek kihirdetésére és a díjak átadására ünnepélyes díjátadón kerül sor 2018. december 

15-én 17 órakor a Sárvári Oratórikus Kórus próbatermében.  

A nyertesek külön értesítést kapnak. 

 

Kapcsolat és bővebb információ: 
E-mail: sarvarolenvideopalyazat@gmail.com 

www.sok.info.hu 


