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VIDEÓ PÁLYÁZAT
Kedves Szülők, kedves Gyermekek!
10 éves a Szent II. János Pál Óvoda!
Ez alkalomból videó pályázatot hirdetünk. Készíts interjút!
Témajavaslatok:
-

Legkedvesebb óvodai élményem,
Kedvenc játékom az oviban,
Amit a legjobban szeretek/szerettem az oviban, stb.

Pályázók személye és kora:
-

videót készítő: volt óvodásunk, tehát minimum 6 éves.
interjú alanyok: jelenlegi és volt óvodásaink.

Az alkotás hossza: maximum 5 perc
Beérkezési határidő: folyamatosan a 2021-2022-es nevelési évben, de legkésőbb április
29. péntek 16 óráig.
Az alkotásokat le lehet adni személyesen az óvodában, vagy e-mailen az alábbi címre:
ovodavezeto@janospal.hu
Minden alkotást díjazunk. A legötletesebb videók készítői értékes nyereményben
részesülnek.
A videó mellé az alábbi nyilatkozatokat szükséges leadni:
Nyilatkozatok nélkül, vagy az adatok hiányos feltüntetése, és a szülő aláírása nélkül nem
áll módunkban a videót a pályázaton indítani, zsűrizni, díjazni.
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 1. (videó készítői számára)

Én……………………………………… (szülő neve) hozzájárulok, hogy a gyermekem
által készített videót a Szent II. János Pál Óvoda dolgozói feltöltsék az Iskolaközpont
youtube csatornájára és honlapjára, ahol az érdeklődők megtekinthetik.
-

Az alkotás címe

-

Gyermek neve

-

Gyermek születési dátuma (év, hónap, nap)

-

Szülő/gondviselő e-mail címe (kapcsolattartás céljából)

-

Dátum

-

Szülő, gondviselő aláírása

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 2. (videón szereplők számára)

Én………………………………………….

(szülő

neve)

hozzájárulok,

hogy

…………………………………………….. (videó készítőjének neve) által készített
videón gyermekem szerepeljen, továbbá, hogy ezt a videót a Szent II. János Pál Óvoda
dolgozói feltöltsék az Iskolaközpont youtube csatornájára és honlapjára, ahol az
érdeklődők megtekinthetik.
-

Az alkotás címe

-

Gyermek neve

-

Gyermek születési dátuma (év, hónap, nap)

-

Szülő/gondviselő e-mail címe (kapcsolattartás céljából)

-

Dátum

-

Szülő, gondviselő aláírása

