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Ki jelentkezhet a versenyre?  
 
A versenyre középiskolás diákokból álló 2-3 fős csapatok jelentkezését várjuk.  
 
A részvétel nyitott, de előzetes jelentkezéshez és szülői engedélyhez kötött. Látogasson el a program 
hivatalos oldalára, töltse ki a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, majd adja le jelentkezését 
az alábbi email címen: doroti.eva@pbn.hu. 
 
 
Mi a feladat?  
 
A jelentkező csapatoknak egy digitális képet kell megrajzolniuk „A jövő Szombathelye” címmel. Az 
elkészítendő pályázati anyag célja, hogy bemutassa, hogyan képzeli el a jövő nemzedéke a lakóhelyét, 
mint „okos város”-t. Az elkészítendő digitális kép kiemelt fókusza a város fejlesztésére irányuló 
javaslatok. 
 
Követelmények:  
 

(1) A rajznak tartalmaznia kell legalább egyet az alábbi elemek közül, de többet is tartalmazhat: 

• közlekedés 

• szabadidőtöltés 

• munka világa 

• otthon 

• zöldkörnyezet 
 

(2) A digitális rajz pdf., jpg. formátumokban nyújtható be.  
 

 

A „Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján” projekt keretében meghosszabbítjuk a digitális 

rajzkészítő csapatversenyt a szombathelyi és környékbeli középiskolások között. A verseny célja, 

hogy megszólítsa azokat a fiatalokat, akik nyitottak a digitalizáció és a saját környezetük iránt, és 

vannak elképzeléseik, hogy hogyan használnák fel a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket a város 

fejlesztésében, valós problémák megoldására.  
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(3) Egy diák egy csapatban vehet részt. Minden csapat 

egy pályázati anyagot nyújthat be.  
 

(4) A pályázati anyag elkészíthető bármilyen erre 
alkalmas programmal, többek között: 

 

• AutoDesk SketchBook 

• Adobe Illustrator  

• Adobe Photoshop 

• Krita 

 
Határidő és benyújtás módja:  
 
A pályázati anyag benyújtásának meghosszabbított határideje: 2021. július 15.  
A pályázati anyagokat a csapat nevének és felkészítő tanárának megnevezésével email-ben várjuk az 
alábbi elérhetőségen: doroti.eva@pbn.hu 

 
 
Értékelés: 
 
A beérkezett munkák értékelése két körben zajlik le.  
 

Online közönség szavazás 2021.07.15-2021.07.31: A pályázati anyagok először online szavazásra 
bocsátva kerülnek értékelésre. A résztvevő csapatok vállalják, hogy beadott pályázati anyagaikat a 
program szervezői megosztják a nyilvánossággal. A jelentkezettek közül a 4 legjobb szavazatot 
kapott csapat juthat tovább. 
 
Döntő személyes prezentációval 2021. augusztusának elején: A szavazáson továbbjutott csapatok 
szakmai zsűri előtt bemutatják a pályaműveket a személyes döntő alkalmával, amely a 
megrendezéskor érvényes járványügyi rendelkezések figyelembevétele mellett kerül 
lebonyolításra. Egy maximum 10 perces előadás keretében be kell mutatniuk, hogy miért fontos 
számukra a városuk, milyen fejlesztéseket álmodtak meg a lakóhelyük számára, illetve hogyan 
használnák fel a digitalizáció nyújtotta előnyöket a város fejlesztésében. 
 
Az előadásokat és a pályaműveket egy szakmai zsűri értékeli, a döntősök értékes tárgyi 
nyereményekben részesülnek.  

 
További információ: 
 
A további információk az alábbi linken éri el: 
https://www.pbn.hu/Futo_projektek/Hello_Szombathely_program.html  
 
 

A verseny kapcsán felvilágosítás kérhető: 
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület – Éva Doroti 

doroti.eva@pbn.hu 
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