
 

 

 

 

Felhívás EVS önkéntesek részére 

 

EVS önkéntes voltál, vagy éppen az vagy? Van egy okostelefonod (netán videókamerád vagy 

fényképeződ), amivel felejthetetlen pillanatokat rögzítettél? Esetleg épp élményeket gyűjtesz EVS-

esként, és a mindennapok történéseiről forgatsz, azokat fotózod? OSZD MEG VELÜNK, HOGY AZ 

EVS KÖZÖSSÉGI FILM RÉSZE LEGYEN A TE EMLÉKED IS! 

Az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 2015. november 27-én rendezi meg éves 

nagyrendezvényét, az EVS LIVE-ot Budapesten. Az EVS LIVE célja a nemzetközi mobilitás és az Európai 

Önkéntes Szolgálat (EVS) népszerűsítése, személyes élmények és sikertörténetek bemutatása, 

izgalmas projektek megismerése, illetve a kapcsolatépítés. 

A Programiroda EVS közösségi kisfilm létrehozását tervezi, amely EVS önkéntesek saját videóiból, 

fotóiból kerül összeállításra. Ehhez várjuk volt EVS önkéntesek, vagy jelenleg EVS szolgálatukat töltő 

önkéntesek okostelefonnal (vagy videókamerával, fényképezőgéppel) rögzített videóit, fotóit, 

melyek az önkéntes szolgálat alatt készültek, bármilyen hosszúságban és témáról. 

Lehetséges témák: a közösségem; a városom; interkulturális találkozások (barátok, ételek; az ÉLET); 

táj; utazás; kaland. Szóval az EVS bármilyen kis részlete, elkapott pillanata érdekel minket, legyen az 

20 másodperces vagy negyed órás felvétel, vagy akár egy fotó. 

 

A videókat és a fotókat az info.eplus@ncsszi.hu e-mailcímre várjuk az alábbiak feltüntetésével:  

EVS önkéntes neve/ küldő és fogadó szervezete/ önkéntes szolgálat helye / a videó vagy fotó 

szerzője.  

A videók és fotók beküldésének határideje: 2015. november 6. péntek. 

Az EVS közösségi kisfilm a 2015. november 27-ei EVS LIVE rendezvényen kerül bemutatásra 

ünnepélyes keretek között a nagyközönség számára, később pedig az Európai Önkéntes Szolgálat 

széles körű népszerűsítésére használja fel a magyar nemzeti iroda. A kisfilmbe bekerült fotók, videók 

beküldői részt vehetnek a premieren az EVS LIVE-on, valamint Erasmus+ ajándékcsomagot kapnak, 

illetve a film stáblistáján nevesítve lesznek. 
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Részvételi feltételek 

 A felhíváson való részvétel nyílt, az Európai Önkéntes Szolgálat programban részt vevő 

természetes személyek foglalkozástól, kortól, nemtől, állampolgárságtól és lakóhelytől 

függetlenül jelentkezhetnek. 

 18 év alatti természetes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt a 

felhíváson. 

A videók/fotók beküldésének feltételei 

A felhívásra jelentkezni kizárólag olyan fotókkal és videóval lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos 

szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a 

beadott fotók/videó mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, az 

abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.  

Szerzői és felhasználói jogok 

A felhívás kiírója a kiválasztott videó/fotódokumentációkat közösségi kisfilmmé szerkeszti és az EVS 

live rendezvény időtartama alatt – akár többször is - levetíti. 

A jelentkezők anyaguk felhasználásával összefüggésben díjigényükről kifejezetten lemondanak, 

továbbá a beküldött videó/fotódokumentációhoz kapcsolódó szerzői jogaik alapján az alábbi keretek 

között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt: 

 A felhívás kiírója jogosult a beküldött videó/fotódokumentáció és az azok szerkesztésével 

készült felvételek korlátlan felhasználására. 

 A kiíró jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára szakmai programokon, továbbá profiljába 

tartozó internetes szakmai felületeken történő felhasználására. 

 A kiíró archívumában időbeli korlát nélkül jogosult tárolni a fotókat/videókat. 

A felhíváson résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a beküldött videó/fotódokumentációt, vagy 

annak szerkesztett változatát elektronikus formában megjelentesse, közzétegye, és ennek érdekében 

a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a jelentkező 

nevének feltüntetése mellett. 

A pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő 

feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 

A jelentkezők által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a felhívás kiírója csak a pályázathoz 

kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a jelentkező külön beleegyezésével adja ki. 

A felhívás kiírója felhívásban leírtak változtatásának jogát fenntartja! 

 

További információ:  

Tarján Enikő, Fülep Ágnes 

NCSSZI Erasmus+ Programiroda 

Tel.: (+36) 1 237  67 73 

E-mail: eniko.tarjan@ncsszi.hu és agnes.fulep@ncsszi.hu 
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