A LEGO és a MOME közös, online alkotói ötletpályázata

TALENT AWARDS 2020/21

–

Alkosd újra a világod

–

Használd az otthoni LEGO kockáidat, tervezz LEGO mozaikot!
Inspirációként nézz rá a LEGO Art szettekre ��

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem (továbbiakban: MOME) és a LEGO Hungary Kft.
(továbbiakban: LEGO) (együttesen: Kiíró)
AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA: MOME

TÉMA
LEGO mozaikkép készítése otthoni szettek használatával

CÉL
Az országos pályázat elkülönül a belsős, MOME falai közt meghirdetett pályázati szakasztól!
Az országos pályázat céljai:
–
–
–
–

Kulturális értékteremtés
Közösségépítés
A LEGO és a MOME együttműködésének és szellemiségének megosztása,
nyitás Magyarország kreatív gondolkodói felé
A kreatív gondolkodás jelenlétének, létjogosultságának erősítése

CÉLKÖZÖNSÉG
Az ötletpályázati eljárás modellje: NYÍLT ELJÁRÁS MAGYARORSZÁGON ÉLŐ, MAGYAR
LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
a)
b)
c)

d)
e)

Az ötletpályázat résztvevője lehet, aki magyarországi lakcímmel rendelkező,
Magyarországon élő, 18. életévét betöltött természetes személy
Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez az Adatkezelési Tájékoztató előzetes
megismerését és megértését követően
Hozzájárulás ahhoz, hogy a Pályázó által benyújtott képeket a pályázat Kiírói
marketing, kommunikációs tevékenységüknek céljából további korlátozás nélkül
felhasználhassák, így különösen, de nem kizárólagosan nyilvánosságra hozzák,
közzétegyék..
Az ötletpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
Az ötletpályázaton való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melynek
eredményeképpen a Pályázók hozzájutnak a pályázati adatlaphoz is.
Figyelem: egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni, így a pályázati adatlap
linkjére csak a munka közvetlen leadása előtt kattintsanak! A pályázati adatlap
tartalma alább olvasható.

Kizáró feltételek:
Nem pályázhatnak MOME Polgárok, azaz a MOME jelenlegi hallgatói, illetve a MOME
foglalkoztatottjai, függetlenül attól, hogy a tevékenységüket milyen jogviszony keretében
fejtik ki.
Ezen kívül nem pályázhatnak a pályázat kiírói és a kiírók közvetlen hozzátartozói, valamint
a zsűritagok és a zsűritagok közvetlen hozzátartozói sem.

A zsűri kizárhatja a bírálatból:
–
–
–
–

A formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
A határidő után benyújtott pályaműveket;
Azt a Pályázót, aki bármiféle aktív szerződéssel rendelkezik
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel;
Amennyiben a Pályázó nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek;

IDŐTÁBLÁZAT
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ötletpályázat meghirdetése, a dokumentáció elérésének kezdete: 2021.01.25.
Regisztrációs határidő: 2021.01.25.-2021.02.28.
Regisztráció módja: a LEGO Hungária Kft. magyar facebook oldalán vagy a MOME
erre külön létrehozott aloldalán található Google Forms linken
A regisztrációt követően a jelentkezők tájékoztatást kapnak a további teendőkről,
egyéb információkról.
Pályaművek benyújtásának határideje: 2021.03.16., éjfél
Az ötletpályázat eredményének kihirdetése (első 10 helyezett+különdíj), a díjak
átadása (az első 10 közül kiválasztott 3 győztes), az ötletpályázat nyilvános
bemutatása későbbi tájékoztatás szerint

A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK KEZELÉSE

a)

A Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseikkel a pályázati
időszak lezárásáig, vagyis 2021.03.16. éjfélig egy központi e-mail címre írhatnak.
A kérdésekre amint lehetséges, de legkésőbb 3 munkanapon belül megadjuk
a választ. A cím: 2020talentawards@mome.hu

b)

A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult
módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül
visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően
gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek,
úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről
e-mailben haladéktalanul értesíteni.
c)A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját és/vagy a Bíráló
Bizottság mérlegelése szerint – nem érkezik be megfelelő számú ötletpályázat,
a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti.

c)

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaműveket 2021.03.16-án éjfélig elektronikus formában lehet benyújtani.
A pályázati dokumentáció a LEGO Hungária Kft. magyar Facebook oldalán és a MOME által
erre a célra kialakított elektronikus felületen történik:
https://mome.hu/hu/talentaward s

A pályaműveken nem szerepelhet a Pályázó(k) neve, kizárólag a regisztráció
során kiosztott sorszámuk.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI:
A Bizottság tagjait később jelentjük be.

A ZSŰRI MUNKÁJA
a)
b)
c)

d)
e)

A zsűri konszenzusra törekszik, de döntéseit többségi szavazással hozza
– szavazategyenlőség esetén újabb szavazásra kerül sor a kérdéses munkák közt.
A zsűri munkája nem nyilvános.
A zsűri döntése az eredményhirdetésen lesz nyilvános, a pályázók az
eredményhirdetés előtti 2 hétben tájékoztatást kapnak, hogy bekerültek-e
a kiállítás repeortoárjába.
Az elbírálandó pályázati munkák egy előszűrésen esnek át. Az előszűrést a MOME
által kiválasztott szakmai csapat végzi.
A zsűri tagjait fele-fele arányban a LEGO Hungária Kft. és a MOME delegálja.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
a)

b)

c)
d)

A díjátadóra és az eredményhirdetésre – előzetes tervek szerint – 2021 tavaszán
megrendezésre kerülő MOME LEGO TALENT AWARDS 2020/21 kiállításon kerül
sor. Az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről a Kiíró értesíteni fogja
előzetesen a díjazott pályázókat, a Bíráló Bizottság tagjait és az érdeklődőket.
A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2021.04.03-ig a pályázat
részeredményét kihirdeti. Az első 10 legjobb munka automatikusan bekerül
a TALENT AWARDS 2020/2021-es kiállítására, amely keretei közt kihirdetésre
kerül az első három díjazott nyertes is. A díjátadón ezen kívül a belsős pályázat
eredményhirdetése is megtörténik.
Az ötletpályázat eredményhirdetése nyilvános. A részletekről az egészségügyi
helyzettől függően az esemény előtt tájékoztatást nyújtunk.
A Kiíró a Zsűri által kiválasztott pályamunkákat vagy az arról készült
dokumentációt nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban –
bemutathatja digitális, fizikai vagy nyomtatott formában.

Díjazás, nyeremények:
A leadott pályázatok közül a legjobb 10 kerül a döntőbe. Az ő munkáik automatikusan
bekerülnek a TALENT AWARDS díjkiosztó gálájához tartozó kiállítás repertoárjába.
A 10 munka közül az első három helyezett kap díjazást. Az első helyezett részt vehet
a 2020/21-es TALENT AWARDS hatalmas, maximum 6x4.5 méteres LEGO
kockákból álló fotómozaik építésében!

Lehetséges nyeremények:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TALENT AWARDS innovációs díj
LEGO Art különdíj a MOME-s, belsős pályázat keretei között
10273 Kísértetkastély
21318 Lombház
10270 Könyvesbolt
42096 Porsche 911 RSR
31201 Harry Potter ™ Hogwarts ™ címerek
31202 Disney’s Mickey Mouse
10271 Fiat 500
A MOME oktatási, képzési szolgáltatásainak egyikén való részvétel lehetősége

TERVEZÉSI FELADAT
Az országos pályázatunk keretei közt az otthoni LEGO szettjeid használatával tervezz egy
maximum 1x1 méter befoglaló területű mozaik képet síkban (horizontális vagy vertikális forma
is elképzelhető)
A pályamunka létrehozása:
a) Tervezési elvárások és javaslatok:
–
A pályamunka témáját illetően:
Kerülendő témák: beazonosítható ételt vagy italt forgalmazó/gyártó cégek és
termékek, cég logók/nevek/bármi, ami alapján ténylegesen be lehet azonosítani
egy céget, bármilyen szellemi tulajdonban levő, jogvédett termék, fegyverek –
fegyvernek tűnő tárgyak (lőfegyverek, harckocsik, szúró-vágó fegyverek, stb.),
politikai személyiségek/pártok, kozmetikumok, tisztálkodáshoz köthető
produktumok, orvosságok, függőséget okozó szerek (alkohol, cigaretta, stb.),
valláshoz köthető személyek, tárgyak, épületek, bármilyen nem megújuló
energiaforrás (kőolaj, földgáz, stb.) és a hozzájuk tartozó jellegzetes épületek (pl.
benzinkutak), erőszakos cselekedet vagy ahhoz köthető események, tárgyak,
rasszista üzenetet tartalmazó vagy arra utaló alkotások, más játékok használata,
feltüntetése. Járműveket lehet – repülő, autó, stb., kivéve olajszállító és ehhez
hasonló járművek.
Példák, amit tartalmazhat a terved: saját rajzok, saját grafikák, saját mintatervek,
saját fotók adaptációja, autonóm művészeti alkotások.
–

Elvárás, hogy a munkák eredeti gondolatisággal rendelkezzenek

–

A LEGO Art szettek inspirációként szolgálnak, felhasználásuk nem kötelező!
Az összerakási instrukciók és a doboz tartalmára vonatkozó
információk itt találhatók:
o
IRON MAN:
https://www.lego.com/en-us/ service/building instructions/31199
o
The Beatles:
https://www.lego.com/en-us/ service/building instructions/31198
o
Andy Warhol’s Marylin Monroe:
https://www.lego.com/en-us/ service/building instructions/31197
o
STAR WARS: The Sith:
https://www.lego.com/en-us/ service/building instructions/31200
o
Harry Potter:
https://www.lego.com/hu-hu/product/harry-potter-hogwarts-crests-31201
o
Disney’s Mickey Mouse:
https://www.lego.com/hu-hu/product/disney-s-mickey-mouse -31202

–

Elvárás, hogy a mozaik legyen szállítható. A szállítás módja és költsége a Pályázót
terheli. A szállításért a Pályázó vállalja a felelősséget. Az átadáskor egy
átadás-átvételi nyilatkozatot köt az Átadó és az Átvevő. A Pályázó a munkákat
a kiállítás megnyitója előtt legalább 3 héttel eljuttatja a helyszínre (Budapest,
pontosítás az első 10 helyezettel később). A pályamű átadáskori állapotáról
fényképek készülnek, az Átvevő MOME vállalja, hogy a kiállítás után lehetőségeihez
mérten hiánytalanul visszaszolgáltatja azt a Pályázónak.
A kiállított munkákról magas minőségű fotódokumentáció készül. A Pályázó
a pályázat benyújtásával, illetve a kiválasztott pályamű leadásával hozzájárul
ahhoz, hogy az itt készült képeket a LEGO Hungária Kft. és a MOME további
kiállítás céljából felhasználja.
Amennyiben a pályamű visszaszolgáltatása időpontjában a munka hiányos,
a Kiíró a hiányzó elemeket pótolja.
A szállítás részleteit, idejét a kiválasztott Pályázókkal a Kiírók
a későbbeikben egyeztetik.

–

A kép 1 rétegből álljon, mögötte a tartószerkezettel. A tartószerkezet készülhet
más anyagból is, de semmiképp ne látszódjon ki a LEGO elemek alól

–

A mozaik vertikális VAGY horizontális irányban is épülhet

–

Alsó korhatár: 18 év

–

Csak Magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy jelentkezhet

–

A leadott pályamunkákról készült fotók, vizuális tartalmak a LEGO és a MOME által
szabadon felhasználhatóak kommunikációs célokra és a pályázat kapcsán
megvalósuló kiállítások alkalmával bemutathatóak

–

Maximális befoglaló méret: 1x1 méter

–

Bármilyen LEGO elem használható. A munka maximálisan egy rétegnek megfelelő
LEGO elemekből állhat, de az elem típustól függően térben kiugorhat.

–

A pályázatra készült pályaművet az eredményhirdetésig a Pályázó nem nevezheti
más versenyre. Pályázni lehet minden olyan ötlettel, alkotással, amely más személy
szerzői, vagy iparjogvédelmi jogát nem sérti.

–

A leadott munkákat a Pályázó eredményhirdetésig ne szedje szét

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK
Leadandó anyagok:
–
–
–
–
–

Munkacím;
Koncepció rövid leírása;
(Miért erre a képre esett a választás? Mi az üzenete az alkotásnak?);
Méretbeli kiterjedés síkban (maximum 1x1 méter);
A tervről készült fotó jól értelmezhető formában
(1 db állókép, amin a teljes munka látszódik, maximum 10 MB. JPG, PNG vagy PDF);
Kiegészítő anyagok a mozaikról (látványterv, mockup, kiemelt részletek, saját
fotók a munkafolyamatról, ami csak az alkotásra fókuszál, személyek nélkül
(maximum 10 db, maximum 10 MP/kép, JPG, PNG, PDF);

BÍRÁLATI SZEMPONTOK
–
–
–
–

Egyediség;
Témaválasztás;
Kreativitás;
Komplexitás (formai, tartalmi);

A Pályázó a pályázatra történő regisztrációval és a pályázati adatlap kitöltésével/pályamű
benyújtásával a fenti feltételeket tudomásul veszi és elfogadja.
A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult
módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni.
Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra
már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő
pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni.
A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját és/vagy a zsűri mérlegelése szerint
– nem érkezik be megfelelő számú ötletpályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül
eredménytelennek minősíti.

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
Budapest, 2021.01.25.

