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Ti sztelt lgazgat6Asszony/Ur!
A C3 Alapitv6ny 2018-ban imm6r tizenhatodik alkalommal hirdeti Teg_ a <19
Szabadfog6sri Szhmit6g6p Versenyt, amelyen 19 6v alatti tnagYar fiatalok vehetnek
r6szt egy6nileg vagy csapatban.
a 19 6v alattigenerdci6raf6kusz6l6,az informatikaikreativit6stosztonz66s
Ma Magyarorszdgon
hanem
bemutat6verseny,amelyena fiataloknemcsakmeger6s[t6st,.
az eredm6nyekefnyilv6nosan
is
kapnak,
t6mogat6st
platformot
6s
kommunik6ci6s
szakmai
lehet<5s6get,
valamint
bemutatkozisi
Szilmit6g6pVersenyenkivi.ilnem l6tezik.Eddigversenyeikrekozel 6000pdlyizat
a <19 Szabadfogdsri
6rkezett,bele6rtvea hatdront0lrol jelentkez5kmunkditis.
A versenyabbol a szempontb6lis egyedtil6llo,hogy kategoriilk6s megkot6sekn6lkiJl,szabadon
vagyisvide6,jdt6k,zene,
lehet neveznibdrmilyenon6ll6ank6szitett,digit6lisalap0megold6ssal
szoftver
vagyhardver,illetve
k6szit6s[i
robot,
saj6t
poftdl,
mobil
alkalmaz6s,
honlap,
anim6ci6,rajz,
c6lja,
hogy a di6kok a
A
verseny
ki.jldhetci.
megold6s
egyardnt
informatikai
bdrmilyenegy6b
fant6zi6jukat.
megoldiisaikat,
eredeti
egy6ni
rijszerfi
otleteiket,
r6v6n megmutassd,k
palyamunkd'li
6s tolthetik fel alkot6saikat.
A pdiylzok2018. okt6ber 1 5-6n 6jf6lig jelentkezhetnek
Jelentkez6si
verseny.c3.hu
el:
weboldal6n
6rhet5
a
verseny
lap6s tovdbbiinform6ci6
K6rem, segftsen, hogy felhiv6sunk a lehet6 legtiibb 6rdekl6d5 gyerekhez eliusson, s
ha lehets6ges, informilja az iskola tanSralt is a versenyi.inkr6l.
6s
kor6bbiversenyz6kb6l
zen6szekb6l,
mfiv6szekb5l,
A be6rkez6mfiveketinformatikusokb6l,
osztondfjjal
illetve
t6rgyjutalmakkal
tan6rokb6l6l16zsfiri birrlljael. A legjobbnakit6lt alkot6sokat
a 86lnaBudapestben
bemutatjukaz Uj BudapestGal6ri6ban,
dijazzuk6ski6llitdsformdjdbannyilvdnosan
Ars
Electronica
U19 - CreateYour
Eur6paipartnereinktobb 6vea linzi
2018.decemberlegelej6n.
a
Dresden),valamint sv6jcibugnplay.ch
a n6met MB21(Medienkulturzentrum
World fesztiv6lja,
(MigrosKulturprozent),vagyisa dijnyertesmagyarfiatalokszdmilrarendszereslehet6s6gnyilika
is.
kUlf6ldibemutatkozdsra
6ta mfiv6szeti,
A rendez5C3 Kultur6lis6s Kommunikdci6sKozpont Alapitv6nymegalakul6sa
foglalkozik,valamint
6s megval6sitilsilval
tudom6nyos,kommunik6ci6sprogramokfejleszt6s6vel
jdrulhozzitaz inform6ci6st6rsadalommal
szintfioktat6siprojektekkezdem6nyez6s6vel
kUlonbozc5
http://www.c3.
hu/
rij ismeretekterjeszt6s6hez.
kapcsolatos
2018.szeptember1.
Budapest,
Egyiittmfikod6s6t 6s segits6g6tmegkoszonve,ti szteIetteI i.idvozli:

PeterndkMiklos
igazgat6,C3 Alapitvilny
szdrmaznak,
Az Adaw6delmiTorv6ny 6s az EU 20161679rendelete6rtelm6bent6j6koztatjuk,hogyaz On adataipublikusadatbiizisb6l
Szdmit6g6pVersennyel
s csak ezen informdci6 elki.ild6s6rehaszn6ltuk.Amennyibennem kiv6n levelet kapni a <19 Szabadfog6sri
kapcsolatbank6rjtik, ertesitsea C3 Alapitvdnyt(H-1146 Budapest,Hermina rit 22) levelbenvagye-mailena verseny@c3.hucimen.

