EUROBEST ELŐVÁLOGATÓ
Versenyszabályzat – 2017. október 12.
1. Eurobest előválogató magyarországi szervezői
Az előző évekhez hasonlóan a magyarországi döntőt a Magyarországi
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ), a Magyar Telekom szakmai
támogatásával szervezi.
2. Követelmények és általános szabályok
- Angol nyelv magabiztos használata szóban és írásban
- Tanulók nem vehetnek részt a Eurobest előválogatón
- Egy csapat két szakemberből áll, kreatív ügynökségnél dolgozó art director és
copywriterből
- Külső segítség nem megengedett
- A versenyzők 30 évesek vagy annál fiatalabbak lehetnek
- Szerzői jogi problémák megelőzése, és az egyenlő esélyek biztosítása miatt a
versenyzőknek a Shutterstockból kell anyagokat gyűjtenie, amely a Eurobest
verseny hivatalos képszolgáltaltója.
- Minden versenyzőnek ajánlott a verseny előtt megismerkedni a Shutterstock
weboldalával
- Minden csapat, legalább egy versenyzőjének részt kell vennie a briefelésen
- A Eurobest verseny során készült munkák a MAKSZ és a Magyar Telekom
tulajdonába kerülnek
- Abban az esetben, ha az elkészült munkákat fel szeretnék használni
kampányban, a versenyzők vállalják, hogy díjmentesen átdolgozzák az ügyfél
számára

3. Kizárás a versenyből
Az elődöntő célja, hogy kiválassza a legjobb csapatot, amely Magyarországot fogja
képviselni a Eurobest Fesztiválon. A versenyzőktől elvárjuk, hogy tiszteljék
versenytársaikat, és ne befolyásolják nyerési esélyeiket.
A szervezők, a MAKSZ/Magyar Telekom ezért fenntartják a jogot, hogy a részt vevő
csapatok közül azonnal kizárják azokat, akik nem tartják be a jelen dokumentumban
leírtakat, akár a verseny ideje alatt vagy akár a nyertes csapat kihirdetése után. Ha
erős gyanú áll fenn, hogy a csapat tudatosan megszegte a szabályokat, akár a már
nyertesnek kikiáltott csapat is kizárható.

A következők azonnali kizárást vonnak maguk után:
- Ha a csapat legalább egy tagja nem jelenik meg a verseny briefingjén.
- Ha a csapat bármely tagja nem felel meg a szakmabeli vagy korbeli
követelményeknek
- Ha a csapat nem a Shutterstock képtárát használja,
- Csalás vagy külső segítség használata.
- A beadott munka nem a versenyző saját ötlete.
- Jó ízlés megsértése vagy trágár tartalom a beadott munkában.
A kizárt csapatokat és a kizárás okát a zsűri nyilvánosságra hozza.
Az ötletet bemutató PowerPoint file, melynek hossza maximum 10 oldal.
A 10 oldalas PowerPoint alapján a TOP3 csapat egy 5 perces szóbeli prezentációt tart
a briefről és kampányról.
Az időkorlát szigorú, az 5 perces limit túllépésére nincs lehetőség.
A szóbeli prezentáció után további 5 percben válaszolnak a csapatok a zsűri
kérdéseire.
A csapat munkáját csak a beadott diák alapján pontozzák. A versenyzők a határidő
lejárta után nem bocsáthatnak extra anyagokat a zsűri rendelkezésére
4. Nyeremény
A nyertes csapat számára:
- repülőjegy Budapest – London oda-vissza járatra
- Eurobest fesztivál idejére szállodai szoba biztosítása
- belépőjegy/regisztráció az előválogató versenyre Magyarországot képviselve

