Multi Job TikTok Nyár
SZABÁLYZAT
Részvételi feltételek

- A pályázaton minden 16-24 év közötti nappalis jogviszonnyal rendelkező diák részt vehet.
- Egy pályázó egyszerre több videót is beküldhet.
- A pályázat indulás feltétele a szabályzat elfogadása.
- Csak olyan videóval lehet indulni, ami még nem szerepel a TikTokon.
- A kész anyagokat felhő tárhelybe (pl.: iCloud, GoogleDrive, OneDrive, Dropbox) kell feltölteni melynek
linkjét a multijobisz.hu/tiktok oldalon lehet beküldeni.
- Pályázatban csak a megfelelő technikai és tartalmi paraméterekkel rendelkező videók vehetnek részt.
Lásd lentebb.
- Csak azok a videók vesznek részt a versenyben és indulhatnak a pénznyereményekért, amelyek
elfogadásra kerültek és fel lettek töltve a Multi Job TikTok fiókjába.
- A videó készítője hozzájárul ahhoz, hogy a Multi Job Iskolaszövetkezet az elkészített felvételt a
közösségi oldalain korlátozások nélkül felhasználja.
- A videó készítője kijelenti, hogy a felvételen szereplő egyéb személyek hozzájárulásokat adták a
felvételen történő szerepléshez. Ennek dokumentálása a videó készítőjét terheli.
- A feltételeknek megfelelő videók a Multi Job TikTok oldalára kerülnek feltöltésre, és a legtöbb
nézettséget elért videókat díjazzuk:
1. helyezett: 50.000 Ft
2. helyezett: 40.000 Ft
3. helyezett: 30.000 Ft
4. helyezett: 20.000 Ft
5. helyezett: 10.000 Ft
6-10. helyezett: 5.000 Ft

- Beküldési határidők, nézettségi statisztikák zárolása, valamint eredmény-hirdetés:
A nyár folyamán két szakaszban lehet a videókat beküldeni.
I. szakasz beküldési határideje: júl. 20.;
statisztikák zárolása: július 30. 19:00
II. szakasz beküldési határideje: júl. 16- aug. 20.; statisztikák zárolása: augusztus 30. 19:00
Eredmény-hirdetés a statisztikai zárást követő munkanapon történik meg.
- A nyeremények kifizetésének feltétele a Multi Jobos tagság. Tagság nélküli nyertesnek az eredmény
kihirdetésétől követően 30 napjuk van a tagság létesítésére. Nyeremények nettóban értékben vannak
feltüntetve.

Multi Job TikTok Nyár

Tartalmi feltételek:
A videók műfaja, tartalma, sztorija és hosszúsága (technikai paramétereken belül) szabadon
választható. A következő elemet kell tartalmaznia:
- fizetés előleg a Multi Jobnál

(QuickPay - multijobisz.hu/eloleg)

- diákmunka / Multi Job
Tartózkodni kell a származással, az etnikai hovatartozással, a vallási meggyőződéssel, az életkorral vagy
a szexualitással, nemiséggel összefüggő viccek és történetek ábrázolásától, valamint a konkurencia
rossz fényben való feltüntetésétől. Tilos továbbá alkohol, dohánytermék, szerencsejáték vagy
bármilyen gyógyszerészeti termék, étrendkiegészítő megjelenítése.

Technikai feltételek:
Formátum: .mp4, .mov, .mpeg, .avi vagy .gif
Méret: Maximum 400 MB
Arány: 9:16 vagy 1:1
Felbontás: min. 540×960 (ajánlott 1080×1920), vagy 640×640 (ajánlott 1080×180)
Zöld zóna a tartalomhoz (amibe nem lóg bele a TikTok felhasználó felülete):
44px balról
140px jobbról
130px fentről
484px alulról
Hossz: 0:05 - 1:00 (ajánlott 9 - 15mp)

Kérdéseidet a marketing@multijob.hu címen teheted fel!

Budapest, 2021. 06. 14.

