Jól tájékozódsz Nyíregyházán? Sokat mozogsz a városban? Ha igen, akkor te vagy a mi emberünk, mert bizonyára azt is tudod, hogy mennyire
fontos Nyíregyházán is a biztonságos közlekedés.
Ötletelj barátaiddal, osztálytársaiddal, és mérjétek össze kreativitásotokat a többi csapattal az értékes nyereményekért!

Olyan pályaműveket várunk, amik rámutatnak egy-egy, a biztonságos közlekedés szempontjából fontos jelenségre, helyzetre, helyszínre.

Foglalkozhattok egy adott problémával, vagy egyenesen a megoldással is. Mutassátok be, ha egy példa jól működik, szélesebb körben is
alkalmazható lenne! Vegyétek észre, ha valami csak rajtunk múlik!










Minden vállalkozó kedvű, nyíregyházi középiskolás csapat jelentkezését várjuk, a csapatok akár 1, de (maximum) 5 fősek is lehetnek.
Csapatonként 1 videós pályaművet várunk.
Minimum 1, maximum 3 perces videót készítsetek, amit akár a telefonjaitokkal is rögzíthettek. A formátum lehet avi, mp4 vagy vmw. A
lényeg, hogy jó minőségű, éles, érthető, világos felvételeket várunk.
A csapatotokról és a témátokról küldjetek egy rövid, írásos bemutatkozót, összefoglalót is.
A legjobb alkotásokat a Bringafesztivál ideje alatt a Kossuth téren bemutatjuk. A zsűri a rendezvény látogatóinak segítségével
kiválasztja a legjobb 3 pályaművet, amelyeket értékes ajándékokkal jutalmazunk.

A jelentkezéseteket e-mailben küldjétek a gyongyi.rati@michelin.com e-mail címre a csapatnév és a csapattagok pontos
megnevezésével, illetve a nyíregyházi iskola és osztály(ok) feltüntetésével 2018. május 18., péntek 24:00 óráig.
A videó és a hozzá mellékelt rövid, írásos bemutatkozás beküldési határideje e-mailben a fenti email címre:
2018. május 25. péntek 16.00 óra.








Az eredményről öttagú zsűri dönt, a Bringafesztivál helyszínén és napján, 2018. június 2-án.
A csapatotokat és a témátokat személyesen a Bringafesztivál helyszínén és napján fogjátok bemutatni.
Holtverseny esetén sorsolás dönt a helyezettek sorrendjéről.
A pályázat szabályzatának betartásáért és tisztaságáért a zsűri elnöke felel.
A nyertes pályázatokat megjelenítjük a Michelin Bringafesztivál weboldalán, illetve a hivatalos Facebook oldalunkon.



3 győztes csapatot hirdetünk, a csapat tagjai mindannyian értékes nyereményekben részesülnek;
I.
II.
III.



helyezett:
helyezett:
helyezett:

Polaroid Cube+ kamerák
Klassz kerékpárok
Michelin ajándékcsomagok

Minden, a versenyben résztvevő diákot meghívunk a nyíregyházi gyárunkba, hogy betekintést nyerjenek abba, hogyan készülnek a
szuper teljesítményű és extrém teherbírású személyabroncsok, akár a legújabb Porsche modellekre.

Ha kedvet kaptál a kihíváshoz, szervezz csapatot és jelentkezzetek minél előbb!
Kérdés esetén keressetek bennünket!
Ráti Gyöngyi, gyongyi.rati@michelin.com, mobil: 0630-968 0073, 0630-291 4735

A pályaművek elkészítéséhez jó munkát és jó szórakozást kívánunk!

Találkozzunk június 2-án, a

