Kossuth-szónokverseny bemutatja:

Belefér a lényeg
másodpercbe?

60

Teg yél eg y próbát,
válassz eg y témát,
és mutasd meg,
mit tudsz!

#vitaTok #szóKimondó #aszavakördöge #szónokleszek

Szeretsz beszélni és jól is megy? Vagány vagy, nyitott, és van véleményed,
amire mások is odafigyelnek? Mondd el most mindenkinek, és nyerj akár
félmillió forintot!
A közösségi média javította az emberi kommunikációt, vagy rontott rajta?
Ki számít ma hírességnek? A szelektív hulladékgyűjtés vajon a jelenlegi
formájában hatékony lehet? Létezik barátság férfi és nő között? Aki
okoseszközzel fizet, jobban szórja a pénzt?
Válassz egy témát, készíts róla egy 60 másodperces TikTok videót, és jelentkezz
a Kossuth-szónokverseny bemutatja: Petőfi vs. Kossuth megmérettetésre.
Mutasd meg magad, és nyerj félmillió forintot, vagy akár egy influenszer
együttműködést és az azzal járó, szintén 500 ezer forintos juttatást hat
hónapon át. A célunk az, hogy az elméleti vitát elsajátítók mellett lehetőséget
kapjanak azok a csiszolatlan gyémántok is, akik gyakorlati úton sajátították el
a vitakultúra csínját-bínját.
Pölcz Ádám, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszék vezetője és a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelyének
programigazgatója arra bíztat titeket, hogy merjetek megszólalni, legyetek
hatással kortársaitokra, mint Petőfi, az első magyar influenszer.
„Az esemény célja a vitakultúra fontosságának hangsúlyozása a
legegyszerűbb, hétköznapi helyzetekre is kivetítve - hiszen véleménye
mindenkinek van, elmondani azt egy percben azonban nem is olyan könnyű.
Idén több platformon hirdettük meg a versenyt, az online felületeken és a
hagyományos úton egyaránt. Jelentkezésképp egy legfeljebb 60 másodperces
TikTok-videót kell készítenetek, de a döntőn egyéb műfajokban, háromperces,
klasszikus szónoklatban, és vitahelyzetben is megmérettethetitek magatokat”
– mondta Pölcz.
Az esemény arca Török Ádám influenszer, csekkoljátok az ő felhívását is:
www.tiktok.com/@adam_es_pablo/video/7150727876013280517

Néhány tudnivaló:
Fontos, hogy a videón a versenyzőknek, tisztán kivehetőnek kell látszódniuk.
A videó nem lehet vágott anyag, az egyperces tartalmat szerkesztés nélkül
szükséges rögzíteni.
A kész művet a jelentkezőknek fel kell tölteniük a TikTok-csatornájukra, és
megosztás előtt ellátni a következő hashtagekkel: #vitaTok #szóKimondó
#aszavakördöge #szónokleszek, valamint meg kell jelölni a @PetoFeedcsatornát.
Ha valaki nem szeretne TikTok-on szerepelni, akkor elég, ha feltölti
korlátozottan megtekinthető formában a YouTube-ra, és elküldi a linket a
kossuth@petofi.hu e-mail-címre.
A feltöltési és jelentkezési határidő: 2022. október 22. (23:59 percig)
A döntős versenyzőket a zsűri választja ki a beérkezett pályamunkák alapján,
erről október 25-ig kapnak értesítést. A döntőre november 12-én kerül sor
Budapesten.
A legeredményesebben szereplő versenyzőket értékes nyereményekkel,
közönségdíjjal és különdíjakkal jutalmazzuk:
1. helyezett: 500 000 Ft
2. helyezett: 350 000 Ft
3. helyezett: 150 000 Ft
Influenszer különdíj: 6 hónapon keresztül influenszer-együttműködési
lehetőség havi nettó 500 000 Ft-ért
Részletekért és a részletes pályázati feltételekért kattints a
petofi.hu/petofivskossuth weboldalra.

