Az Első Európai Lökött Robot Verseny
Pályázati feltételek
Pályázat kiírója:
KIBU Innováció Műszaki Kutató Fejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 30., cégjegyzék szám:
01-09-061069, adószám: 10222098-2-43, számlaszám: MKB Zrt. 1030000220134505-00003285, képviseli: Winkler Zsolt ügyvezető igazgató)
Ki vehet részt a pályázaton?
Pályázhat az európai kontinensről bármely személy aki saját államának joga szerint
nagykorúnak minősül. Kiskorúak törvényes képviselőjük hozzájárulásával
pályázhatnak.
Pályázni lehet egyénileg illetve csoportosan is lehet. Csoportos pályázás esetén a
csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során
kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója.
Pályamunkák beadásának feltételei:
A pályázó a pályamunka online feltöltésekor kijelenti a pályamunkájáról, hogy az
saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott
pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
Hogyan pályázhatsz?
A pályázás módja a pályamunka bacarobo.kibu.hu oldalon történő feltöltése.
A pályázó a pályamunkájáról készült maximum 150 szavas angol nyelvű leírással,
maximum 3 db egyenként legfeljebb 2MB-os JPG formátumú fotóval, illetve 1db
maximum 3 perc hosszú youtube, video, vagy más online videó megosztó honlapra
feltöltött videóval nevezhet.
A pályamunkának meg kell felelnie a következő feltételeinek:
- A pályamunkának rendelkeznie kell mechanikus vezérléssel. Nem elegendő például
egy papírmasé figura megalkotása.
-A pályamunka legyen céltalan, értéktelen. Ne legyen semmilyen ésszerű funkciója,
viszont legyen valami komikus, haszontalan rendeltetése.
-A pályamunka lepje meg vagy nevettesse meg a közönséget működésével, vicces
rendszerével.
-Az előadás során 3 perc áll rendelkezésedre a beálláshoz, maximum 2 segítő lehet
igénybe venni.
Az előadás nem haladhatja meg a 2 percet, amely során az alkotó csak a ki-és
bekapcsoló gombot használhatja. Ha a robot leáll vagy elromlik előadás közben, nincs
lehetőség az idő meghosszabbítására.
A robot és a hozzátartozó felszerelés legfeljebb 90 cm széles,120 cm hosszú,
legfeljebb 180cm magas lehet.
A pályázó nem használhat szikra, illetve tűz hatására lobbanékony folyadékot.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Határidők:
Jelentkezni lehet: 2011. március 31.-2011. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 30.
Az eredményhirdetés időpontja: 2011. szeptember 15-ig a bacarobo.kibu.hu
honlapon, valamint a pályázók által megadott email címre történő értesítés küldésével
történik.
A kiválasztott pályamunkák bemutatására 2011. október 30-án kerül sor
Magyarországon a Trafó - Kortárs Művészetek Házában. (1094 Budapest, Liliom u.
41.)
Értékelés, díjazás:
A zsűri tagok később kerülnek megnevezésre.
A bemutatásra kerülő pályamunkák esetében a Pályázat kiírója a Budapestre történő
utazás költségeihez hozzájárulást vállal.
A pályamunkák közül az első helyezett fődíjban részesül. A díj átadáson a
magyarországi bemutató során történik.
Szerzői jogok:
A pályázó kijelenti és szavatolja hogy a pályamunka kizárólagos jogosultja, harmadik
személynek nincs olyan joga, amely korlátozná vagy kizárná ezen jogokat.
A pályázat kiírója jogosult a pályaművek nyilvánosságra hozatalára bakarobo.kibu.hu
honlapon. A pályázó hozzájárul az általa bakarobo.kibu.hu honlapra feltöltött leírás,
képek, video, illetve a pályamunkájáról készülő felvételek felhasználásához
világszerte a Bacarobo promócióhoz.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a pályázók
személyének azonosításához szükséges. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában
megfelel.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a pályázó önkéntes hozzájárulásának alapján kerül sor.
Kezelt adatok:
Az adatkezelő a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:
– a pályázó neve
– a pályázó email címe
A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a pályázat kiírója
kezeli.
A pályázat kiírója nyilvánosságra hozza a pályázó az alkotó nevét valamint a
pályamunkája címét a bacarobo.kibu.hu honlapon.
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik.
A személyes adatok kezelése 2012. december 31-ig tart.
A pályázó kérelme alapján sor kerülhet a személyes adatok törlésére.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által
megadott személyes adatok biztonságát.
Maywa Denki vagy bármelyik pályázó kérésére a pályázat kiírója email útján
összeköti egyes alkotókat a Maywa Denki képviselőjével, illetve a többi pályázóval.
A pályázó a pályázat kiírójától kérhet tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről
a bacarobo@kitchenbudapest.hu címen.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A regisztrációval a pályázó elfogadja a Bacarobo pályázat ezen dokumentumba
rögzített feltételeit.
További információ: bacarobo@kitchenbudapest.hu

