Kedves Kollégák!
Tájékoztatni szeretnélek Benneteket a nemzetközi Junior Internet projekt
versenylehetőségeiről.
A Junior Internet projekt honlapja magyar nyelven a következő címen érhető el:
http://www.juniorinternet.hu
A Junior Internet projekt azoknak a 18 éven aluli fiataloknak szól, akiket komolyan érdekel az
Internet. A program célja az Internet iránt érdeklődő fiatalok lehetőségeinek és szakmai
fejlődésének támogatása. Nevezni honlapokkal, Internetes projektekkel és a világhálóról szóló
írásokkal lehet. A nyertesek egy konferencián vesznek részt, ahol előadások, bemutatók,
várják őket. Az értékes nyeremények mellett a nagyközönségnek is bemutathatják
alkotásaikat. A Junior Internet verseny a Visegrádi Négyek országaiban,azaz
Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában kerül megrendezésre.
A nemzeti konferenciák 2012. márciusában zajlanak majd Prágában, Nagykanizsán,
Wroclawban és Pozsonyban. A nemzetközi döntőt 2012. március 23-25 között Pozsonyban
rendezik. A háromnapos konferenciára természetesen mind a négy ország győztesei
meghívást kapnak.
Nevezni 2012. március 5-ig lehet a projekt honlapján http://www.juniorinternet.hu. Az
eredményeket a hazai Junior Internet konferencián, Nagykanizsán (2012. március 16.)
közöljük.
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Junior Internet verseny

http://juniorinternet.hu

Nevezési határidő: 2012. március 5.
Megrendezésre kerül a Visegrádi Négyek országaiban: Csehországban, Lengyelországban,
Magyarországon és Szlovákiában
Mutasd meg másoknak, hogy mire vagy képes! Nevezz a versenyre a honlapoddal, Internetes
projekteddel, vagy az Internetről szóló írásoddal a Junior Internet projektre. Értékes
jutalmakat nyerhetsz, valamint lehetőséget arra, hogy prezentálhatod a munkádat a Junior
Internet konferencián a kortársaid és újságírók, IKT szakértők előtt! Továbbá, képviselheted
országodat a Nemzetközi Junior Internet Konferencián Pozsonyban (2012. március 23-25.).
Az alábbi három verseny egyikére nevezhetsz:
1. JuniorWeb – honlapok és Internetes projektek versenye, például Internet magazinok,
portálok, web szolgáltatások, osztály vagy egyéni honlapok, valamint web oldalak,
honlapok különböző témákról stb.
2. JuniorText – esszéverseny, melyben egy adott Internettel kapcsolatos témát járnak
körül a versenyzők, és melyben mind a stílust, mind pedig a tartalmat értékeli majd a
zsűri
3. JuniorDesign – honlap-tervezés és grafikus projektek versenye

A nevezés határideje: 2012. március 5.
A nevezést követően a zsűri kiválasztja a verseny győzteseit. A végső eredményeket a hazai
konferencián közlik a szervezők. A győztesek értékes jutalmat kapnak, és prezentálhatják
munkáikat a konferencián. Továbbá lehetőségük lesz részt venni azon a háromnapos
nemzetközi konferencián Pozsonyban, ahol minden – versenyben résztvevő- ország győztesei
jelen lesznek. A nevezési űrlap ezen oldalon található:
http://juniorinternet.hu.k2.superhosting.cz/competitions.aspx

A JuniorText verseny
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A JuniorText verseny 18 éves korig minden olyan fiatal számára nyitva áll, akik érdeklődnek
az Internet iránt, és akik a megadott témákban írásukkal kívánnak megmérettetni. Ha szeretsz
esszét írni, és szeretnéd megosztani véleményedet másokkal az Internetről, akkor ne habozz,
nevezz be a versenyre! Az idei esszé témája a következő:

Az Internet hogyan változtatta meg a világot/világunkat. (Az esszét magyarul
kell megírni.)

Kérlek, fejtsd ki, mit gondolsz a témáról!

A JuniorText verseny szabályai
1. Nevezhetők olyan esszék, melyek a következő témáról szólnak: Az Internet hogyan
változtatta meg a világot/világunkat.
2. Csak esszét fogadunk el.
3. A szövegnek legalább 1000 karakterből kell állnia.
4. A versenyre nevezés határideje: 2012. március 5. A határidő lejárta után nem
fogadunk el beküldött munkákat.
5. Nevezhet minden olyan fiatal, aki még nem töltötte be 18. életévét, illetve minden
olyan diák, aki ha már betöltötte a 18. életévét, még nappali tagozatos
középiskolás.
6. A jelentkezők más Junior Internet versenyre is nevezhetnek.
7. A versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük, koruk, és munkájuk szerepeljen
honlapunkon.
8. A versenyzők továbbá kitöltik a statisztikai felmérést is a regisztrációs űrlappal együtt.
Ha bármi kérdésed van, kérlek, ne habozz kapcsolatba lépni velünk:
diakhalo@diakhalo.org
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A JuniorWeb versenyre nevezhet minden olyan fiatal, aki még nem töltötte be 18. évét,
akinek saját weboldala, honlapja van és/vagy különféle Internetes szolgáltatást biztosít és
projektet működtet. Ha ilyennel rendelkezel, akkor ne habozz, vegyél részt a versenyben!

A verseny szabályai

1. A fiatalok weboldalaikkal, honlapjukkal, Internet szolgáltatásaikkal vagy Internetes
projektjeikkel nevezhetnek a versenyre.
2. A honlap témája bármi lehet.
3. A versenyre nevezés határideje: 2012. március 5. A határidő után nem fogadunk el
nevezéseket.
4. Nevezhet minden olyan fiatal, aki még nem töltötte be 18. életévét, illetve minden olyan
diák, aki ha már betöltötte a 18. életévét, még nappali tagozatos középiskolás. Ha a
honlapot csapat készítette el, ez esetben a tagok kétharmadának és a koordinátornak
a fent nevezett kritériumoknak meg kell felelnie.
5. A projekteket két korcsoportban fogjuk értékelni:
o A 15 év és fiatalabb korcsoport (03. 22-ig nem tölti be 15. életévét)
o A 18-15 év közötti fiatalok
6. Azok a honlapok, melyek az elbírálás időszakában nem állnak rendelkezésre,
természetesen nem vesznek részt a versenyen.
7. Olyan honlapokat és/vagy projekteket, melyeket már Junior Internet díjban
részesítettünk, nem lehet ismételten benevezni.
8. Ha a projektet több ember készítette, akkor a koordinátornak kell regisztrálnia, és a
„megjegyzés“ rovatban a nevezési űrlapon kell felsorolnia a többi projekt-tag nevét –
ha a konferenciaterem kapacitása megengedi, akkor az összes tag meghívást kap a
konferenciára.
9. Ha egy tag több honlappal kíván a versenyre nevezni, akkor minden egyes
alkalommal ki kell töltenie egy újabb nevezési űrlapot.
10. Egy versenyző több Junior Internet versenyre is benevezhet.
11. A benevezett versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük, koruk, és munkájuk
megjelenjen honlapunkon.
12. A versenyzőknek ki kell tölteniük a statisztikai felmérést a regisztrációs űrlappal
együtt.
13. Ha bármi kérdésed van, kérlek, ne habozz kapcsolatba lépni velünk:
diakhalo@diakhalo.org
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Nagyon sok fiatal tehetséges honlapok, valamint grafikus projektek tervezésében. Éppen ezért
az egyik Junior Internet versenyt az ő számukra találtuk ki. 18 éves korig minden fiatal
számára nyitva áll a lehetőség, hogy benevezze honlap-tervezetét, ill. grafikus munkáját.
A verseny szabályai

1. A verseny nyitva áll minden honlap-tervezet, valamint más elektronikus grafikai
munka előtt (transzparensek, poszterek, szórólapok, reklámok, stb.)
2. A pályamű elkészítéséhez bármilyen technológia igénybe vehető.
3. A nevezés határideje: 2012. március 5. A határidő lejárta után nem fogadunk el
beküldött munkákat.
4. Azok a fiatalok nevezhetnek a versenyre, akik még nem töltötték be 18. évüket (1994.
03. 20-a után születtek).
5. A projekteket két korcsoportban fogjuk értékelni:
o A 15 év és fiatalabb korcsoport (03. 22-ig nem tölti be 15. életévét)
o A 18-15 év közötti fiatalok
6. A „15 év és fiatalabb korcsoportban” a versenyzők 1-3 grafikus munkával
nevezhetnek, azonban a „18-15 év közötti korcsoportban” mindenképpen 3 grafikus
munkával kell nevezniük.
7. Azok a honlap-tervezetek, grafikus munkák, melyek az elbírálás időszakában nem
állnak rendelkezésre, természetesen nem kerülnek elbírálásra. Azok a grafikus
munkák, melyek nem honlapok számára készültek, (pl. szórólapok, poszterek,
promóciós anyagok, készülékekről szóló tervezetek stb.) letölthetők kell, hogy
legyenek az Internetről, és ezek címét a regisztrációs űrlapon fel kell tüntetni. A
megjegyzés részben a versenyző az elkészített pályaművel kapcsolatosan további
információt is megadhat a zsűrinek.
8. Egy versenyző több Junior Internet versenyre is nevezhet.
9. A nevezett versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük, koruk, és munkájuk
megjelenjen a honlapunkon.
10. A versenyzőknek ki kell tölteniük a statisztikai felmérést a regisztrációs űrlappal
együtt.
Ha bármi kérdésed van, ne habozz kapcsolatba lépni velünk: diakhalo@diakhalo.org

