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VERSENYKI ÍRÁS  

 
 

Az egri Aventics Pneumatika Kft. versenyt hirdet a X. Nemzetközi Aventics Pneumobil 
Verseny 2017-re regisztrált csapatok szurkolói, barátai számára „PneumoBUILDING Klip” 
címmel. 
 
A verseny célja: olyan videoklip vagy zenés prezentáció készítése, amely bemutatja a 
csapatot és a pneumobil tervezési, építési folyamatát. A videoklip formátuma szabadon 
választható (mpeg, avi, stb.), terjedelme min. 1 perc, max. 2 perc lehet. Az elkészült videót 
kérjük a youtube-ra feltölteni, ennek linkjét pedig a pneumobil@aventics.com címre 
elküldeni. 
 
A verseny résztvevői: olyan max. 10 fős csapatok, amelyek egy bizonyos Pneumobil 
csapathoz kapcsolódnak, és a tagok min. 50%-a a Pneumobil csapat egyetemének 
hallgatója vagy tanára (tanszéki munkatársa, PhD. hallgató, stb.). A nevezésnél kérjük a  
videó youtube linkjét beküldeni, valamint a csapattagok és 1 fő csapatkapitány/kapcsolattartó 
megnevezését. 
 
A verseny értékelése: az elkészült videoklipeket 2 fő kategóriában pontozzuk: 

 videó minősége, tartalma, kreativitás, Pneumobil hangulat – az Aventics Pneumatika 
Kft. által kijelölt zsűri pontoz, a maximálisan adható pontszám 50 pont 

 a videó népszerűsége – ezt a közösségi médiák mérőszámaival fogjuk mérni és 
szintén maximálisan 50 pont adható. Az 50 pont eloszlása: 

o 20 pont a Facebook Pneumobil oldalán elérhető videó/link „lájk” mennyisége 
alapján (legtöbb lájk = 20 pont, 2. legtöbb lájk = 18 pont, és így tovább 16-14-
12-10-8-6-4-2 pont); 

o 20 pont a Facebook Pneumobil oldalán elérhető videó/link megosztása 
alapján (legtöbb megosztás = 20 pont, 2. legtöbb megosztás = 18 pont, és így 
tovább 16-14-12-10-8-6-4-2 pont); 

o 10 pont a videoklip youtube nézettsége alapján (legnagyobb nézettség = 10 
pont, 2. legnagyobb nézettség = 8 pont, és így tovább 6-4-2 pont) 

 az összpontszám a fenti két szempontra adott pontszámok összege adja a szurkolói 
csapat pontszámát, amely így max. 100 pont lehet. 

 
A verseny díjazása: a videoklipre adott pontszámok alapján az I.-II.-III. helyezett csapatot 
díjazzuk.  
A díjazás elemei:  

 a videoklipek bemutatása a verseny szüneteiben,  
 a szurkolói csapatok meghívása a versenyre – max. 10 fő részére VIP lounge belépő,  
 valamint az egyetem/kar/tanszék számára kiállítói sátort biztosítunk a szakmai 

kiállítók között, ahol lehetőség van az oktatási intézménynek vagy az intézmény által 
támogatott hallgatói versenyeknek a bemutatására (pl. Formula Student, Shell 
EcoMarathon járművek, stb. kiállítása). 

 
A verseny időterve: 
A videoklipek feltöltésének határideje: 2017.04.14. 12 óra 
A videoklipeket a határidő után max. 48 órán belül közzétesszük a Pneumobil Facebook 
oldalán, ahol a bejegyzést/videót lehet lájkolni, megosztani. Csak a Pneumobil bejegyzésre 
vonatkozó lájkokat és megosztásokat tudjuk figyelembe venni a pontozásnál. A youtube link 
nézettsége természetesen a feltöltés időpontjától a szavazás lezárásáig számít. 
Szavazás: a közzétételt követően 2017.04.22. 12 óráig.  
Eredményhirdetés: 2017.04.25.  
 
A versenyre nem szükséges előzetesen nevezni, elegendő a klip linkjének beküldésével 
egyidejűleg leadni a csapattagok névsorát.  
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