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A verseny célja:
Fontosnak tartjuk, hogy segítsük a környék tehetségeit, megadva nekik minden lehetőséget, hogy
kellő ismertséget szerezzenek a karrierjük beindításához. Ezért is született meg az ötlet, hogy
megrendezzük az első Völgy arca tehetségkutatót a harmadik Vál-völgyi Zsúr keretében.

A résztvevők egy kategóriában versenyeznek:
Nincs kategóriai és tartalmi megkötés, minden olyan produkció elfogadható, ami nem tartalmaz
semmilyen hátrányos megkülönböztetést, különösen népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek,
korosztályok közötti, illetve szexuális hovatartozás, vallási kötődés, vagy fogyatékossággal élőkkel
kapcsolatos diszkriminációt, illetve nem támogathat ilyen nézeteket, nem lehet alkalmas
gyűlöletkeltésre. Az előadás hossza maximum 30 perc lehet, illetve egyéb technikai előkészületek
hossza is maximum 10 perc.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A jelentkezés bárki számára ingyen elérhető, aki rendelkezik állandó magyar lakcímmel, illetve
minden külföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár számára is.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nincs kizáró ok, mindenki jelentkezhet, akinek van állandó magyar lakcíme, nemtől, etnikumtól,
vallástól és életkortól függetlenül.

A versenyen fordulói:
1. forduló:
Az első kör egy előzetes forduló, ahol a jelentkezők beküldik produkcióikat a
marketing@valvolgyizsur.hu e-mai címre videó formájában rövid leírással mellékelve. A beérkezett

produkciókat egy előzetes zsűri fogja értékelni és a legjobb 15 előadás jut be a második fordulóba.
Minden résztvevőt írásban értesíteni fogunk a döntésről.
2. forduló:
A második kör a Vál-völgyi Zsúr keretein belül lesz megtartva, ahol az előzetesen kiválasztott 15
fellépő bemutathatja élő közönség előtt a produkcióját. Minden előadóról külön-külön felvétel fog
készülni, ami felkerült az esemény youtube oldalára, illetve a rendezvény honlapján is megtekinthető
lesz.
3. forduló:
A harmadik, egyben az utolsó kör egy szavazó kör, ahol a zsúron felvett videófelvételekből
közönségszavazás útján kerül, derül ki a győztes. Szavazatokat az esemény honlapján lehet leadni,
illetve ugyan ezen a felületen lesz kihirdetve a győztes is, aki később személyesen is értesítünk.

A nevezés módja, határideje:
A versenyre az esemény honlapján, a http://www.valvolgyizsur.hu-n lehet jelentkezni a jelentkezési
lap kitöltésével, ezek után az összes nevezőnek el kell küldenie a megfelelően kitöltött jelentkezési
lapot és a produkcióról készült videót egy rövid leírással a marketing@valvolgyizsur.hu e-mail címre.
A versenyre való jelentkezés mindenki számára díjtalan!
Az első fordulóra való jelentkezés határideje 2017. április 30.

A verseny fordulói
1. forduló: A nevezési határidő: 2017. április 8. (szombat) – 2017. április 30. 20:00-ig
Előzetes zsűri döntés: 2017. május 8.
Az első fordulóban a jelentkezők beküldik produkcióikat a marketing@valvolgyizsur.hu, amiket a
jelentkezési határidő után egy előzetes zsűri értékeli, a 15 legjobbnak talált előadás jut tovább a
második fordulóba. A nevezett produkció maximális hossza 5 perc lehet, az ennél hosszabb anyagok
automatikusan kizárásra kerülnek.
Minden jelentkezőt, az eredménytől függetlenül értesíteni fogunk.
A továbbjutott előadókat a megadott elérhetőségeken tájékoztatni fogjuk a további fordulókról.
2. forduló: Vál-völgyi Zsúr fellépés: 2017. június 10.
A második fordulóban csak az első fordulóból továbbjutott részvevők vehetnek részt.
Minden jelentkező lehetőséget kap, hogy bemutassa a produkcióját a Vál-völgyi Zsúr közönsége előtt
egy minimum 15, maximum 30 perces előadásban. Minden előadásról egy 5 perces videófelvétel
készítünk, amik alapján a harmadik fordulóban szavazás útján kihirdetjük a nyertest. Az előadóknak
lehetőségük lesz kiválasztani, hogy az előadott produkciójukból melyik részlettel szeretnének a
harmadik fordulóban indulni. A videókon utómunkálatokat végzünk, feljavítva annak hangját és
képminőségét, ezzel is biztosítva az egyenlő feltételeket.
3. forduló: Szavazási kör: 2017. június 12 – 2017. június 30.
Díjátadó: 2017. július 5.
A harmadik fordulóban a második fordulóban résztvevő fellépők produkciói vesznek részt, ebben a
körben kerül kiválasztásra a nyertes előadás.

A szavazás a Vál-völgyi Zsúr saját honlapján kerül megrendezésre, minden produkció megtekinthető
lesz a honlapon is, illetve a Zsúr saját youtube oldalán is, azonban szavazni csak a honlapon lesz
lehetőség.
A szavazás lezárása után, a győztest a Vál-völgyi Zsúr saját honlapján hirdetjük ki, illetve a nyertes az
előre megadott elérhetőségeken felkeressük.
A díjátadón Mészáros Lőrinc Úr adja át a nyereményeket a nyerteseknek egy sajtóesemény
keretében.
Díjazás
A nyertes jogot szerez arra, hogy a IV. Vál-völgyi Zsúr keretében felléphessen a nagyszínpadon, illetve
minden ehhez kapcsolódó kommunikációban szerepet kap.
További nyereményként a győztes előadó egy 4 fős családi hétvégét tölthet el a Hunguest Hotels egy
általa választott hotelében.

