PREGA GENERATION NEXT-„Miért érdekel a precíziós
gazdálkodás” -VERSENYSZABÁLYZAT
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Agroinform Média Kft a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói számára 2019-ben létrehozta a -„Miért
érdekel a precíziós gazdálkodás?” Versenyt.
A Verseny célja, hogy a hallgatóknak lehetőségük nyíljon egyetemi tanulmányaik alatt szakmai kapcsolatokat
kiépíteni, és részt vehessenek Magyarország agrár-digitalizációs szakmai fórumán, a 2020. február 18-19.-én
megrendezésre kerülő PREGA konferencián.
A Verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók.

2. SZERVEZŐK
A Verseny szervezését és lebonyolítását az Agroinform Média Kft. végzi.

3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A Versenyre magyarországi felsőoktatási intézményben a Verseny félévében aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező, nappali vagy levelező tagozatos alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben, mesterképzésben
(MA/MSc), valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. Az aktív hallgatói
jogviszony fennállását a Szervezők jogosultak ellenőrizni. Amennyiben egy jelentkező nem felel meg a
kritériumoknak, az a versenyből való kizárást vonja maga után.

4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA
A Versenyre jelentkezés a https://www.prega.hu/next/ oldalon keresztül történik a jelentkezési űrlap
kitöltésével és a pályázat elküldésével. Egy személy csak és kizárólag egy csak egy pályázatot nyújthat be.
Sikeres regisztrációt követően 5 napon belül a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk. Amennyiben a
visszaigazoló email 5napon belül nem érkezik meg, akkor a Szervezők- kel kell felvenni a kapcsolatot a
filler.zsofia@prega.hu címen.

5. VERSENY MENETE
Pályázat benyújtását követően a hallgató automatikusan részt vesz a versenyben.
A pályaműveket maximum 2500 karakterben, .doc formátumban lehet leadni. A pályaművek esetében a
terjedelmen kívül semmilyen megkötés nincsen!
Beküldési határidő: 2019. december 15., 24.00
A pályaművek elbírálását az Agroinform által felkért szakértői zsűri végzi.
A pályázatokat a következő kategóriákban várjuk:
●
●
●
●

Már precíziósan gazdálkodsz - miért izgalmas?
Szeretnél precíziósan gazdálkodni - miért lenne izgalmas?
Kutatsz, a témád pedig a precíziós gazdálkodás? Mi a témaköröd és miért ezt választottad?
Más oka van, hogy érdeklődsz a precíziós gazdálkodás iránt? (Egyéb)

A pályázat elbírálásánál fő szempontok:

●
●
●

A pályázat szakmaisága: az adott kategória szerint a pályamű megfelelő terminológiát használ a
precíziós gazdálkodásra jellemző szakmai sajátosságok bemutatásával
A pályázat megalapozottsága: az adott kategória szerint a pályamű tényszerűségekre hivatkozik,
tényszerűen mutatja be a feldolgozott tematikát, konkrétumok, számadatok ismertetésével
Formai megfelelőség: A pályázat nyelvtanilag és stilisztikailag is kidolgozott

6. NYEREMÉNYEK
A legjobb 10 munkát beküldő hallgató számára:
· 2 napos ingyenes belépés teljes ellátással Magyarország legnagyobb precíziós gazdálkodási
rendezvényére, a PREGA-ra (szállás nélkül)
· Személyre szabott, karrierépítő tréningprogram
· Szakmai alapú vállalati kapcsolatépítési lehetőség a piac meghatározó szereplőinél

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.
A versennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a +36-20-450-1006-os
telefonszámon vagy a huszthy.balazs@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

Budapest, 2019. november 5.

