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„SZEREPCSERE” NYÁRI TÁBOR 

 

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.  

2022. július 11 – 17. 

 

 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Filmintézet”) és a Vizuális 

Világ Alapítvány szeretettel látja a 15-18 éves fiatalokat – az utolsó napra hozzátartozóikkal 

együtt – Szerepcsere című, napközbeni elfoglaltságot biztosító nyári filmes pályaorientációs 

táborába (a továbbiakban: „Tábor”) a Marczibányi Téri Művelődési Központba és a 

Filmintézet - MAFILM Fóti Stúdiójába. 

 

A táborozók filmes szakmákkal való ismerkedés közben új tapasztalatokat szereznek a saját 

tehetségükről, segítséget kapnak pályaorientációjukhoz.  A hét nap alatt csoportbontásban 

elkészítenek egy-egy rövidfilmet, melynek korábban a forgatókönyvén is együtt dolgoztak. 

 

Ismerkedés a filmes szakmákkal és a hozzájuk kapcsolódó képességekkel dramatikus 

játékokon, vetítéssel egybekötött bemutatókon és egy-egy szakmai fogás kipróbálásán 

keresztül.   

 

Filmkészítés: a résztvevők az általuk hozott ötletek felhasználásával írt szinopszis alapján 

készítenek kisfilmet úgy, hogy professzionális filmesek mellett különböző stábszerepekben is 

kipróbálhatják magukat. A forgatást egy, a vágásról szóló nap követi, ekkor a táborozók az 

elkészült nyersanyagot egy vágóval megszerkesztik. A kisfilmeket a táborzárón mutatjuk be, 

melyre az alkotók saját vendégeket hívhatnak. 

 

Stúdiólátogatás: a hét egyik napján Fótra kirándul a csapat, ahol a Nemzeti Filmintézet 

MAFILM stúdiójában, jelmeztárában, nagy filmes produkciók díszletei között folytatja filmes 

gyakorlatait, amit pirotechnikai bemutató is gazdagít. 

 

Pályaorientáció: a feltáró workshop, a filmkészítés során adott visszajelzések és az utána 

következő coaching beszélgetés mind azt a célt szolgálják, hogy a tábor segítséget nyújtson a 

résztvevők sikeres szakmai orientációjához. 

 

A foglalkozásokat professzionális filmes szakemberek, mozgóképtanárok és drámapedagógus 

tartja, kortárs segítők kísérik. 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

• A Tábor helyszíne: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, 

Marczibányi tér 5/A), valamint a Filmintézet - MAFILM Fóti Stúdió (2151 Fót, Keleti 

Márton utca 16.) 

 

• A Tábor időtartama: 2022. július 11 – 17. 

 

• A Tábor célja, hogy a résztvevők a filmstábban megjelenő szerepek megismerésén, 

kipróbálásán keresztül mélyebb önismeretre tegyenek szert, ezzel segítve 

pályaorientációjukat és fejlesztve kreativitásukat. További cél, hogy olyan 

tevékenységekhez, eszközökhöz társuljon sikerélményük, melyek a filmkészítéshez 
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kapcsolódnak és gyakorolják az együttműködést, éljék meg a különböző személyiségű 

és hátterű kortársaikkal való közös alkotás örömét. 

 

• A tábort megelőzi egy, a résztvevők egyéni érdeklődését, igényeit, filmes hátterét 

feltáró kérdéssor és workshop.  

 

Feltáró workshop: csapatépítés, filmvetítés beszélgetéssel, történetalkotáshoz 

kapcsolódó játékok, melyek alapján létrehozzuk a táborban forgató stábokat. 

Időpont: 2022. június 18. (szombat, 10:00-16:00), helyszín: Nemzeti Filmintézet 

Közhasznú Nonprofit Zrt. (1145 Budapest, Róna u. 174.).  

A táborban való részvétel feltétele a kérdéssor megválaszolása és a workshopon való 

jelenlét. 

 

A kérdéssort a jelentkezők a táborba való jelentkezésüket követően kapják meg.  

Túljelentkezés esetén e válaszok is segítik a 16 résztvevő kiválasztását, azt nézve, hogy 

melyik jelentkező várakozásaival találkozik leginkább az, amit a tábor nyújt.  

A válaszok visszaküldésének határideje: A kérdéssort tartalmazó e-mail megérkezésétől 

számított 6 nap. 

 

• A Tábor szervezője a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a 

továbbiakban: Filmintézet) 

 

székhely: 1145 Budapest, Róna u. 174. 

adószám: 23376159-2-42 

cégjegyzékszám: 01-10-047056 

képviseli: Pál Ákos Bertalan vezérigazgató 

 

• A Táborra történő jelentkezés: a regisztrációs felületen keresztül kért adatok beküldése 

és a jelentkezésre e-mail-ben válaszul megkapott kérdéssor megválaszolása és 

visszaküldése.  

https://nfi.hu/hu/kepzes/taborok 

 

A jelentkezők bemutatkozó anyagai, továbbá a visszaküldött és kitöltött kérdéssor 

alapján választjuk ki a 16 résztvevőt a belső értékelési rendszerünk alapján.  

 

• A Tábor szakmai programokért való felelőse, a Filmintézet szakmai közreműködő 

partnere a Vizuális Világ Alapítvány, amelynek 

 

székhelye: 1132 Budapest, Alig utca 7/a. 

képviselője: Kozák Zsuzsanna ügyvezető kurátor 

nyilvántartási száma: 13-01-0002603 (Pest Megyei Bíróság) 

adószáma: 18706103-2-41 

A Tábor szakmai vezetője: Kozák Zsuzsanna 

 

• Táborba maximum 16 fő, 15-18 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk. A résztvevőnek 

legkésőbb a Tábor kezdő napjáig már be kell töltenie a 15. életévét, illetve a Tábor 

utolsó napja után töltheti be 19. életévét. 

 

https://nfi.hu/hu/kepzes/taborok
https://nfi.hu/hu/kepzes/taborok
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• A Tábor alatt a napi foglalkozások 9:00-17: 00 óráig, az utolsó napon (2022. július 17.) 

9:00-13:00 óráig tartanak. 

 

• A résztvevők érkezése a Marczibányi Téri Művelődési Központba egyénileg történik, 

Fótra szervezett buszjárat indul a Hősök teréről, gyülekező 8:00 és 8:30 óra között. 

 

• A résztvevőkkel a kreatív alkotómunka folyamatos biztosítása miatt előreláthatóan 

korlátozottan lesz lehetőség a kapcsolattartásra a következő időszakokban: 9:00 – 12:00 

óra és 13:00 – 17:00 óra között. Ezen időszakok alatt sürgős esetben a szervezőket lehet 

keresni a megadott telefonszámon. 

 

• A Táborban tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak a résztvevők. Lehetőséget biztosítunk 

speciális étrendre, melynek feltétele, hogy a felvételt nyert résztvevő vagy törvényes 

képviselője a regisztrációs felületen jelezze az erre vonatkozó igényeit (pl. glutén-, 

laktózérzékenység stb.) A szervezők csak a regisztrációs felületen közölt igényeket 

tudják figyelembe venni. A regisztrációs felület linkjét a felvételt nyert résztvevő 

elektronikus formában fogja megkapni a szervezőktől a tábor kezdete előtt. 

 

• A résztvevők által esetlegesen okozott kárt a résztvevő vagy törvényes képviselője 

köteles megtéríteni. 

 

• A részvételi díj összege 49.000,- Ft, amely magában foglalja a Tábor időtartama alatt a 

Tábor programjain történő részvételt, a Táborban biztosított eszközök használatát, 

valamint a napi tízórait, ebédet és uzsonnát. 

 

• A férőhelyek száma korlátozott. Amennyiben a Filmintézet elfogadja a résztvevő 

jelentkezését, erről válasz e-mailben értesíti. 

 

•  A részvételi díj befizetése egy összegben történik, átutalással a Filmintézet 10300002-

20388010-49020061 (MKB BANK) számú számlájára, a közleménybe kérjük írják be: 

„Szerepcsere tábor – táborozó neve”. A befizetés határideje 2022. június 13.  

 

• A befizetett összeg előlegnek minősül, melyről előlegszámlát, a tábor befejezése után 

végszámlát bocsát ki a Filmintézet. 

 

• A részvétel a kepzes@nfi.hu e-mail címre küldött írásbeli értesítéssel 2022. június 13. 

napjáig lemondható. Ebben az esetben a Filmintézet a befizetett összeg 50%-át a 

lemondó levél kézhezvételétől számított 15 napon belül visszatéríti a jelentkező részére. 

2022. június 13. napja után történő lemondás esetén a Filmintézet a részvételi díj 

összegét nem téríti vissza.  

 

• A Táborba való jelentkezéssel a résztvevő - törvényes képviselője útján - kifejezetten 

elfogadja és tudomásul veszi, hogy a részvételi díj összegének teljes vagy meghatározott 

hányadának visszatérítésre nem jogosult abban az esetben sem, ha a Filmintézet által a 

Tábor keretében nyújtott szolgáltatásokat (pl. étkezés, eszközök használata, stb.) nem 

vagy nem teljes mértékben veszi igénybe, kivéve, ha a jelentkező a Táborban való 

részvételére vonatkozó lemondási szándékát 2022. június 13. napjáig írásban jelzi a 

Filmintézet részére, mely esetben a befizetett összeg 50%-át a Filmintézet visszatéríti a 

jelentkező részére. 

mailto:kepzes@nfi.hu
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• A résztvevők által a Táborba behozott tárgyak elvesztéséért, sérüléséért a Tábor 

szervezői anyagi felelősséget nem vállalnak. 

 

• A Tábor minden résztvevője - beleértve a szervezőket is - teljes felelősséget vállal saját 

magatartásáért és az általa gondatlanságból vagy szándékosan okozott károkért. 

 

• A Tábor tisztaságáért minden résztvevő felelős, továbbá a résztvevők kötelesek a Tábor 

programjain a szervezők instrukcióinak megfelelően, a felügyeletük mellett részt venni, 

illetve kötelesek tiszteletben tartani a Tábor szervezői által ismertetett házirendet. 

 

• A Tábor résztvevőiről a Tábor ideje alatt róluk képmás és hangfelvétel (fénykép-, illetve 

videofelvétel) készülhet és azokat a Filmintézet és a Vizuális Világ Alapítvány az általa 

működtetett kommunikációs csatornákon (így különösen honlapjukon, Facebook- és 

Instagram-oldalukon, egyéb kommunikációs felületeiken) közzéteheti, valamint 

korlátlan ideig felhasználhatja.  

 

• A regisztrációs felületen beküldött jelentkezéssel a résztvevő – kiskorú esetén törvényes 

képviselője útján - elfogadja a jelen Részvételi feltételeket. 

 

• A Filmintézet a regisztrációkor megadott személyes adatokat a vonatkozó Adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. 

 

 

 

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. 

Szervező 

 

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-zrt-adatkezelesi-tajekoztatoja-a-filmalap-kepzesi-es-innovacios-tevekenysegevel-osszefuggo-adatkezelesrol
https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-zrt-adatkezelesi-tajekoztatoja-a-filmalap-kepzesi-es-innovacios-tevekenysegevel-osszefuggo-adatkezelesrol

