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TUDJ MEG TÖBBET A FUTURE MAKERS NAGYDÍJRÓL

Ismersz olyan problémákat, amelyek hatással vannak a világra és a körülötted élőkre? Hát persze!
És megoldást is tudsz rájuk? Ez már nehezebb kérdés, ugye? Tudsz olyan programot írni és  
olyan műszaki megoldást nyújtani ezekre a problémákra, amitől kicsit jobb lesz a világ, és 
fényesebb a jövő?

Ha igen, akkor töltsd ki a 3. oldalon található jelentkezési lapot, és küldd el december 1-jéig a 
futuremakers@coderdojo.com e-mail-címre!

Ha kérdésed van, mindenképp írj nekünk a futuremakers@coderdojo.com e-mail-címre!

Minden jót kívánunk!

a CoderDojo és a UPC

A JELENTKEZÉS FOLYAMATA

lépés 1: Töltsd le a jelentkezési lapot a  
10 kiválasztható nyelv valamelyikén a 
www.coderdojo.com/futuremakers oldalról

lépés 2:  Készítsd össze a 
jelentkezésedet: töltsd ki a jelentkezési 
lapot, és készíts bemutatkozó videót.  
Figyelem: videót nem kötelező készíteni.
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KEZDÉS: OKTÓBER 18.
A European Future Makers 
Nagydíj a Europe Code Week 
eseménysorozattal veszi kezdetét.

AGYALÁS: OKTÓBER  
18. – DECEMBER 1.
A résztvevők 6 hétig dolgozhatnak a 
projektjükön.

BEKÜLDÉS: DECEMBER 1.
Jelentkezési határidő: a kitöltött 
jelentkezési lapot és a bemutatkozó 
videót a futuremakers@coderdojo.com 
címre várjuk

DÍJÁTADÓ: 2017. FEBRUÁR
Két korcsoportban hirdetünk győz-
teseket: a 10–13 évesek, illetve a 
14–17 évesek között.

lépés 3:  Küldd el jelentkezésedet december 
1-jéig a futuremakers@coderdojo.com  
e-mail-címre.

lépés 4:  A nyerteseket e-mailben 
értesítjük, így 2017 februárjában 
érdemes gyakran ellenőrizni a 
postaládádat.

A DÍJÁTADÁS MENETRENDJE



Jelentkezési lap

Teljes név:

Életkor:

Ország:

Rövid ismertető (300 szó)

Milyen programnyelven/hardverrel 
dolgoztál? (300 szó)

Meséld el, hogyan lesz jobb hely a világ 
a projekted által, és kiknek tudsz vele 
segíteni. (500 szó)

Teljes név:

A videóhoz tartozó linket ide másold be: 

E-mail-cím:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Személyes adatok

Szülő/gondviselő adatai

A projekted

Videó (nem kötelező)

Jelentkezési lap 3

Készíts nekünk rövid (max. 2 perces) videót, amelyből megismerhetünk téged és a projektedet.
Ne izgulj: nem kötelező videót készítened. Azonban érdemes mégis rászánni magad, mert így megismerhetünk téged és az 
ötletedet is. A videót okostelefonnal is rögzítheted, és nem kell vágnod vagy szerkesztened. A videóhoz a WeTransfer/Drop-
box/Youtube oldalain készíthetsz linket.

A videóban:
1. Áruld el, miért szeretsz programozni.
2. Meséld el, honnan jött a projekt ötlete.
3. Avass be minket abba, hogy szerinted a projekted által miért lesz jobb hely a világ.
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