2. FELADAT: INSTAGRAMOS CSAPAT BEMUTATKOZÓ KÉP KÉSZÍTÉSE (december 13-ig)
Az ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny első fordulójának szerves részét képezi, hogy a csapatok a
témakiírásnak megfelelő kreatív csoportképet készítenek magukról, és azt feltöltik egy nyilvános –
már működő, nem csupán erre a célra létrehozott Instagram profilba. Majd pedig az elmentett képet
feltöltik a már ismert estöris online felhasználói fiókba(www.estori.hu) is.
Menete:
1. Készíts egy tartalmi és technikai szempontból megfelelő képet! (szempontok lásd alul)
Képeket
várunk,
nem
videókat,
nem
boomerangot
vagy
hasonló
animációkat.
Igény szerint utlógos instagramos filterezés/képszerkesztés után töltsd fel nyilvános instagramos
profilodba! 1:1 arányú (hivatalos instagram négyzet alakú) képet várunk Tőletek.
2. A feltöltéskor kérjük, hogy lássátok el az #estöri, #estöri3, #estöriverseny, #esterhazy valamint
a #csapatazonosítót tartalmazó hashtaggel. Kérjük ennek pontos használatát.
3. Az
elmentett
képet
töltsétek
fel
a
saját online
csapat
profil
felületetekre –
a www.estori.hu oldalon ugyanott, ahol a kvíz feladatot csináltátok, ugyanazzal a jelszóval
belépve úgy, hogy a kép neve a pontos csapatazonosító legyen. A feltöltést legkésőbb december
13-ig be kell fejeznetek. Amelyik csapat határidőig nem tölti fel a képet az Instagramra és nem
tölti fel az online estöris felhasználói fiókba az kizárható a versenyből.
A bemutatkozó kép tartalmi és formai jellemzői
A képeket a versenykiíró Esterházy Privatstiftung saját tulajdonának tekinti, és azokat szabadon,
korlátlanul felhasználhatja.
Csapatonként csak egyetlen képet áll módunkban fogadni. Bíztatjuk a csapatokat több próbafelvétel
elkészítésére, majd a legjobb fotó kiválasztására.
A képen minden csapattagnak szerepelnie kell. A kreativitás értelmezését a csapat tagjaira bízzuk. A
megjelenítésnek a verseny témakiírásához és a korszak stílusához kell igazodnia.(1930-as, 40-es vagy
50-es évek). A téma akár megfelelhet a választott esszétek témájának. Születhet (saját készítésű) korhű
ruhákban és/vagy olyan környezetben, amely a csapat számára és a téma szempontjából
fontos/érdekes, például az iskolátok (névadó, mint történelmi személy az adott korszakból), a
településen vagy annak környezetében található múzeum/emlékhely vagy akár egy – a korszakhoz
kapcsolható
Esterházy
kulturális
emlék
közelében.
A kép megszerkesztéséhez szükség esetén használhatóak képszerkesztő app-ok és sablonok.
A csapatok a képet tetszés szerint elláthatják leírással maximum 3 mondatban, ami lehet akár a csapat
tagjainak bemutatása is becenév említésével. FONTOS, hogy csak képet fogadunk el, animációt nem.
1:1 arányú (hivatalos instagram négyzet alakú) képet várunk Tőletek.
Kép értékelés szempontjai:
• Emberkompozició;
• Képkompozíció;
• Képminőség;
• Képszerkesztő használata (amennyiben szükségessége indokolt)
• Egyediség;
Kontakt: E-mail: info@estori.hu

