Felhívás kreatív grafikai pályázatra
A Magyar Kalóz Kft. 400 ezer forint összdíjazású kreatív grafikai pályázatot hirdet "A magyar tenger
kalózai" projekthez grafikák, rajzok, illusztrációk készítésére az alábbiak szerint:
1) "A magyar tenger kalózai" projekt célja filmvászonra vinni egy olyan kalóztörténetet, ami a XVII.
századi, törökkori Magyarországon, azon belül is a Balatonon játszódik. Az adott történelmi korról és a
projekt hátteréről - beleértve az ötlethez készült forgatókönyv rövid összefoglalóját is - honlapunkon további
részletes információ található.
2) A film megvalósítását az alkotók animációs formában tervezik - a kreatív grafikai pályázatra beküldött
pályamunkák ennek látványvilágához szolgáltathatnak ötleteket. Az animációs formában történő
megvalósítás nem jelenti azt, hogy a film célcsoportja elsősorban a gyerekek lennének – szándékaink szerint
a film minden korosztályt megszólítana.
3) Pályázati témák/kategóriák. A pályázatban részt venni az alábbi kettő kategóriában készített kreatív
grafikák, rajzok, illusztrációk beküldésével lehet:
3.1) Környezet (environment) kategória: olyan helyszínek, tájak, objektumok ábrázolása, ahol egy XVII.
századi törökkori balatoni kalóztörténet cselekménye játszódhat. Ilyenek lehetnek például - de nem
kizárólag! - a Balaton-parti végvárak vagy török erődök, rejtekhelyek a nádasban, maguk a hajók vagy egy
egész flottilla a tavon, stb. Ezeken a képeken karakterek is megjelenhetnek, de ez nem kötelező, és részletes
kidolgozásuk sem szükséges.
3.2) Karakter-ábrázolás kategória: olyan karakterek ábrázolása, akik a XVII. századi balatoni kalóztörténet
cselekményének szereplői lehetnének. Ilyenek lehetnek például (de nem kizárólag) végvári vagy török
katonák, zsoldosok, kalózok, javasasszony/boszorkány, falusi emberek a Balatonparton, stb. Az ábrázolás
mutathatja a karaktereket valamilyen „beállított pozícióban” vagy akció közben is. Ideális esetben a
karakterek nem fehér háttér előtt, hanem valamilyen "élő" környezetben kerülnek megjelenítésre.
4) Tartalmi és stílusbeli elvárások. A képek tartalmával kapcsolatban nem elvárás a történelmi hűség, de
a hitelesség igen. Vagyis a "milyen volt" helyett – mivel erről olyan nagyon pontos ismereteink amúgy
sincsenek - elegendő a "milyen lehetett volna" feltételnek megfelelni tartalmilag. Felhívjuk a pályázók
figyelmét annak mérlegelésére is, hogy a hagyományos kalózklisék egy része mennyire hathat
„tájidegennek” egy XVII. századi balatoni környezetben.
Stílusbeli, formavilágot illető megkötések azonban nincsenek, ebben a pályázók teljes alkotói szabadságot
élveznek, sőt kifejezetten bátorítanánk is a kreativitást. Ugyanakkor a színes képeket preferáljuk.
Természetesen az sem elvárás, hogy a beküldött pályamunkák kapcsolódjanak a már elkészült forgatókönyv
történetéhez (hiszen ezt a pályázók részletesen nem is ismerhetik), a lényeg a téma hangulatának
megragadása.
Nevezni csak eredeti alkotással lehet, a pályázók vállalják, hogy beküldött munkáik nem sértenek szerzői
jogokat.
5) Technikai követelmények. Az ábrázolások elkészítésének technikájára vonatkozó megkötés nincsen, de
a pályamunkákat digitálisan, jpg-formátumban és jó képminőségben kérjük beküldeni. A pályamunkák
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felbontása minimum 1000 pixel magasság és 1500 pixel szélesség (ugyanakkor a szélesség/magasság
arányra nincsen megkötés). A felbontást nem maximalizáljuk, de kérjük a pályázókat, hogy lehetőség szerint
az általuk készített anyagok mérete az 5-6 MB-ot lényegesen ne haladja meg.
A pályamunkákat a palyazat@magyarkaloz.hu-ra kérjük küldeni emailben. Az email címében vagy a
törzsszövegben kérjük a pályózó(k) nevét feltüntetni, illetve azt, hogy a pályamunkát melyik kategóriába
szánják. A pályamunkák beküldhetők az email csatolmányaként vagy dropboxos megoldással is. A pályázók
kérhetik, hogy nevüket az 7) pont szerinti közönségszavazáson a Magyar Kalóz Kft. ne tüntesse fel, ebben
az esetben kérjük álnév vagy jelige megadását is az email szövegében (de az igazi név megadása ekkor is
szükséges).
6) Díjazás. Mind a környezet, mind a karakterek kategóriában kettő díjazott kerül kiválasztásra: egy zsűri
által kiválasztott és egy közönségdíjas, utóbbit a 7) pontban ismertetett közönségszavazáson választjuk ki.
Összesen tehát négy díjazott lesz. Egy-egy pályamunka megnyerheti a zsűri és a közönség díját akár
egyszerre is.
A díjazott pályamunka alkotója (vagy alkotói együtt) bruttó 100 ezer forint díjazásban részesülnek
(összdíjazás bruttó 400 ezer forint). Ezen kívül a közönségszavazásra bocsátott összes pályamunka készítői
egy "A Magyar Tenger Kalózai" logós ® polót is kapnak ajándékba.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy akár több pályamunkát is győztesnek ítéljen (ebben az esetben
minden győztes munka a meghirdetett díjazásban részesül). A pályázók tudomásul veszik továbbá, hogy az
esetleges díjak kifizetésére abban az esetben van mód, ha az ehhez szükséges személyes adataikat (név,
születési idő, adóazonosító jel, bankszámlaszám, stb.) a pályázat eredményhirdetése után a Magyar Kalóz
Kft. külön kérésére annak rendelkezésére bocsátják.
7) Közönségszavazás. A közönségdíj odaítélésének menete a következő: a zsűri mindkét kategóriában
kiválasztja az általa legjobbnak tartott 10-10 alkotást, amelyek ezt követően felkerülnek a magyarkaloz.hu
oldalra. A közönség itt szavazhat majd rájuk Facebook-profillal a megadott időintervallumban. A
közönségszavazást az nyeri, akinek az adott kategóriában a legtöbb lájkja van a szavazás lezárásának lentebb
megadott időpontjában.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy akár 10 alkotásnál többet vagy kevesebbet válogasson be
közönségszavazásra, ha ezt a beérkezett pályázatok minősége indokolja. A közönségszavazás
lebonyolításának és a közönségdíj kiosztásának feltétele, hogy az egyes kategóriákban legalább 10 pályázat
érkezzen.
8) Pályázókra vonatkozó megkötések. A pályázaton természetes személyek indulhatnak. Pályázni lehet
egyénileg vagy csoportosan is. Egy pályázó kategóriánként legfeljebb kettő pályázatot nyújthat be. Egy
pályázónak nem muszáj mindkét kategóriában pályázatot benyújtani.
9) A zsűri. A zsűri tagjai: Szigel Gábor (forgatókönyvíró), Török Zita (dramaturg), dr. Végh Ferenc
(történész).
10) Határidők. A pályamunkák beadási határideje: 2021. április 5, 23:59. Határidőn túl beérkezett
pályamunkákat nem fogadunk el. A zsűri által a közönségszavazásra bocsátott pályamunkákra 2021. április
15-től lehet szavazni. Az online szavazás 2021. április 28-án 23:59-ig tart.
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11) Eredményhirdetés. Az eredményhirdetés módjáról a járványhelyzet függvényében döntünk. Az
eredményeket a magyarkaloz.hu honlapon mindenképpen közöljük legkésőbb 2021. május 3-ig.
12) További információk. Kérdéseket az info@magyarkaloz.hu emailcímre lehet küldeni. A közérdekűnek
tekinthető kérdésekre a válaszokat a "Hírek" menüpont alatt is közöljük.
13) Szerzői és felhasználási jogok. A pályázók pályamunkáik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy
amennyiben azokat a zsűri a saját kategóriájában a közönségszavazásra beválogatta, akkor:
-

a Magyar Kalóz Kft. a beküldött pályamunkát a magyarkaloz.hu oldalon a pályázók nevével (vagy
ehelyett, ha a pályázó ezt kifejezetten kérte: álnevével) együtt közzétegye,
a Magyar Kalóz Kft. nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási jogot szerezzen a beküldött
pályamunka felhasználására például, de nem kizárólag promóciós anyagokban illetve online
felületein, minden esetben a pályázó nevének (vagy ehelyett, ha a pályázó ezt kifejezetten kérte:
álnevének) feltüntetésével.

A pályázók tudomásuk veszik, hogy beküldött pályamunkáik nem sérthetnek szerzői jogokat. A pályázók
által esetlegesen elkövetett szerzői jogok megsértéséért a Magyar Kalóz Kft.-t felelősség nem terheli, a
szerzői jogokat sértő pályázók a pályázatból – annak bármely szakaszában – kizárhatók.
14) Adatvédelem. A Magyar Kalóz Kft. a pályázat kapcsán a pályázók következő személyes adatait kezeli:
név, emailcím. A pályázók pályázatuk benyújtásával ezen adataik kezeléséhez előzetes tájékoztatáson
alapuló módon és önkéntesen hozzájárulnak. Ezt a hozzájárulásukat a pályázat eredményhirdetéséig
bármikor ingyenesen visszavonhatják a megadott emailcímre történő egyoldalú nyilatkozatukkal, de ennek
követekezménye lehet, hogy a pályázó nem vehet részt a pályázaton a továbbiakban. Az adatokat a Magyar
Kalóz Kft. a pályázat eredményhirdetését követő 30. napig kezeli. Az adatokat a Magyar Kalóz Kft.
harmadik fél rendelkezésére nem bocsáthatja. A pályázók fenti személyes adatai közül a névhez a zsűritagok
is hozzáférhetnek, de azt megosztani harmadik féllel nem jogosultak.

Budapest, 2021. február 2.
Magyar Kalóz Kft.
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