PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TARTS VELÜNK, LEGYÉL A PARTNERÜNK!
„Közlekedési kultúránk értékei 2018”
„Az év KRESZ parkja” pályázat a 2018. évi Közlekedési Kultúra Napjára
A 2018. évi Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a szervezők (GRSP Magyarország,
Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, továbbá a
Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozat közreműködésével,) „Az év KRESZ
parkja” pályázatot hirdetnek. A 2018. évi pályázat anyaga a KTE honlapon (www.ktenet.hu), továbbá
A Közlekedési Kultúra Napja honlapján (www.akozlekedesikulturanapja.hu) érhető el, a pályázati
adatlap pedig kizárólag a http://tinyurl.hu/UfU4/ címen, a pályázati űrlap kitöltésével, a
fényképek/video mellékelésével, online módon nyújtható be.
A pályázat alapvető célja:
-

a gyermekek biztonságtudatos közlekedésre nevelését segítő KRESZ parkok
tevékenységének népszerűsítése,
a KRESZ parkokat működtető óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, alapítványok,
egyesületek tevékenységének elismerése,
a KRESZ oktatást szolgáló létesítmények szakmai szempontból történő megfelelésének
vizsgálata, illetve
az egyes üzemeltető intézmények egymásra találása, eszmecseréje, közös elképzelések
kialakítása.

Pályázati feltételek:
A kiíró a pályázatot azon óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, vállalkozások, non-profit
szervezetek, alapítványok részére tervezte, akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak a közlekedési
kultúra jobbá tételéhez. Teszik ezt oly módon, hogy létrehoztak és üzemeltetnek olyan –elsősorban
szabadtéri – bemutató és gyakorló létesítményt, ahol az érdeklődők KRESZ tudása elmélyülhet.
Minden olyan KRESZ park működtető pályázhat, aki a pályázati kiírók feltételeit elfogadja.
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A pályázaton, a pályázati űrlap kitöltésével és digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal készített
fotókkal, és/vagy kisfilmmel lehet részt venni.
Előnyt jelentenek a pályázatnál azok a képek, amelyek dátummal (időbélyeg) vannak ellátva.
A pályázaton csak olyan felvételekkel lehet indulni, amelyek az adott intézmény területén készültek,
és az azokon esetlegesen felismerhetően látszó személyek személyiségi nyilatkozatai rendelkezésre
állnak.
A felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben
a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor
az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles
kiírót a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
Egy pályázó 2-5 db fotóval, és/vagy egy 3 perces digitális mozgófilmmel pályázhat.
A pályázatra beküldendő felvételek technikai paraméterei:
A képeket JPEG formátumban kell beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 1 Mb-t.
A beküldendő képek azonosítása:
A pályázatra beküldött képek mellé egy adatlapot kell kitölteni. Az adatlapon valamennyi adatot fel
kell tüntetni.
A kép azonosítója: az állomány neve.
Beküldési határidő:
A pályázónak a fényképet/fényképeket, és/vagy a videót a kitöltött pályázati űrlappal legkésőbb 2018.
április 27-én 24.00 óráig a http://tinyurl.hu/UfU4/ címen található online felületen.
A pályázat értékelése és díjazása:
A pályázatokat a kiírók - GRSP Magyarország, Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara, továbbá a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozat
- képviselőiből alakult bírálóbizottság értékeli. A zsűri értékelése egyszeri, a döntés ellen
fellebbezésnek helye nincs.
A zsűri a legjobb KRESZ parkot oklevéllel, gravírozott üvegplakettel és 100 ezer Ft tárgyjutalommal
– vásárlási utalvánnyal – díjazza, további két parkot pedig oklevéllel jutalmaz. A zsűri fenntartja
magának a jogot, hogy a fenti díjakon kívül különdíjat vagy különdíjakat adományozzon.
A pályázat nyertesei a díjakon túl, - amennyiben igénylik - olyan forgalom-biztonsági auditot kapnak
az általuk üzemeltetett létesítmény vonatkozásában, hogy annak eredményeként „A
Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozat által auditált KRESZ park”
megtisztelő cím birtokosai lehetnek.
A pályázat értékelése alapján az oklevelet, továbbá a tárgyi nyereményeket a KTE és a támogató
szervezetek képviselői ünnepélyes keretek között – A Közlekedés Kultúra Napján 2018. május 11én, Budapesten, a Művészetek Palotájában adják át.
Amennyiben a jelentkezésekben pozitív tapasztalatok alakulnak, a pályázat terveink szerint évenként
ismételten kiírásra kerülne.
A díjazottak a pályázat kiíróitól emailben kapnak értesítés.
A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak az abban lévő szakmai és képanyagnak „A
Közlekedési kultúra napja” c. eseménnyel kapcsolatos felhasználásához és közzétételéhez.
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