
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

    (2-3. old.) 

 

 

 

 

 

                       

 



 
  

„Filmezz a bűnmegelőzésért!”  
 

rövidfilm-pályázat 
 

 

 
A pályázók köre: 
 

Általános iskolás 7-8. osztályosok, valamint a középiskolás korosztály. 
 
A pályázat részletei: 
 

Az alkotóktól olyan kreatív pályaműveket várunk, amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják 
kortársaik figyelmét biztonságuk növelésére, az áldozattá és a bűnelkövetővé válás 
megelőzésére, illetve figyelemfelhívó és érdekes módon adjanak át a fiatalok számára 
bűnmegelőzési tanácsot.  

 
Témakörök: 
 

 internetes ismerkedés 

 megosztások a neten 

 áldozattá váltam, 

 előzzük meg a lopásokat, 

 figyelj a közlekedésben, 

 ne válj elkövetővé. 
 
A pályázat menete: 
 

1. Válassz ki egy témát a felsoroltak közül, 
2. használd a fantáziád és tervezz meg egy kisfilmet, spotot, rövid jelenetet, 
3. add elő és rögzíts videóra,  
4. küldd be a pályázatodat, 
5. add meg pontos elérhetőségedet, hogy díjazásodról értesíteni tudjunk! 

 
A pályázat tartalmi és formai követelményei: 
 

1. Kreativitásod használata kötelező, 
2. egy pályázó vagy csapat 1 filmmel indulhat, 
3. pályázni lehet egyénileg vagy csapatban. A csapat létszáma maximum 3 fő, 
4. a videófelvétel főleg mobiltelefonnal, esetleg bármilyen erre alkalmas technikai eszközzel 

készülhet, de mobiltelefonon lejátszható legyen, 
1. a pályamű hossza maximum 1 perc lehet. 

 
Határidő: 
 

2019. március 10. 
 
 
 
 



Nyeremények: 
 

1. A díjazott pályázók (csapat) részére, összesen (rangsorolás alapján) 100.000,- Ft 
értékben műszaki eszközök vásárlásra alkalmas ajándékutalványt adunk.  

2. Minden díjazott a rendőrség bűnügyi-technikai tevékenységét bemutató élményben is 
részesül, a díjátadás napján. 

 
 
Értékelés: 
 

1. A határidőig beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és állítja fel a sorrendet. 
2. A díjak átadására 2019. április hónapban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon, 

sajtónyilvános esemény keretében kerül sor, amelynek pontos időpontjáról értesítjük a 
nyertes pályázókat. 

 
A pályázat benyújtása: 
 

1. A pályamunkád YouTube linkjét és regisztrációs adataidat (név, lakcím, születési dátum, 
iskola neve és városa, telefonszám, e-mail cím) küldd el e-mailben a 
vmrfkbunmegelozes@gmail.com  címre,  

2. kisfilmedet add átt az iskola rendőrének, iskolai bűnmegelőzési tanácsadónak, 
bűnmegelőzési előadónak - a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálynak címezve -, aki eljuttatja hozzánk, 

3. vagy küldd meg a vmrfkbunmegelozes@gmail.com címre. 
 
 
A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésű alkotásokkal/filmekkel lehet, amelyek 
szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A szerző – a pályázaton történő részvétellel – 
hozzájárul ahhoz, hogy munkáját az Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály térítésmentesen felhasználja népszerűsítés és oktatási célból. 

 
 
További információ: 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály  
Telefon: 88/544-683 
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

 

 
 

 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

Kiadásért felel: Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

