KIN2009 elıfeladatok
1. Hirdessétek szakotokat!
A: TV-ben, rádióban, újságban, interneten, rendezvényeken, iskolában, kollégiumokban,
szórólapokon vagy ahol csak akarjátok, hirdessétek szakotokat és a KIN kupát!
Leadás: videó, hang és kép formájában.
B: Szakotok jelenjen meg, minél nagyobb létszámban az idei felvonuláson/megnyitón az
Amfiteátrumban! Lobogjanak a zászlók, halljuk az új és régi indulókat!
Maximum: 400 pont

2. Tánci-tánci
Válasszatok egy örök klasszikus slágert, találjatok ki rá egy a csapatotokra jellemzı
koreográfiát! Gyakoroljátok be, és ha esetleg kellene, tudjátok elıadni bármikor, bárhol!
(maximum két perc, minimum 15 fı)
Leadás: videó fájl, zene, elıadás
20 pont/fı
Maximum: 500 pont

3. Zöldüljetek
Menjetek el egy tó mellé, ami Budapest közigazgatási határain kívül van. Építsetek egy
mőködıképes vízierımővet, nyeljetek el minél több energiát, majd földanyánk számára
gamma sugárzásként adjátok vissza, melybıl késıbb kriptonit pörkölt készül, kínáljatok meg
belıle egy helyi szuperhıst. Csoportképet ne feledjétek, hogy meg tudjunk számolni
benneteket, de az egymás mellett állós erılködve mosolygós kép hidegen hagyja a zsőrit.
Leadás: fénykép, és videó felvétel
20 pont/fı
Maximum: 400 pont
+ szuperhıs függıen maximum:100 pont
SZUMMaximum: 500 pont

4. Kandi Kamera!
Rég láttunk ütıs kandi kamerát. Na most szeretnénk. Találjatok ki minél humorosabb
trükköket és kapjátok lencsevégre. Ha egy mód van rá, ne hazai pályán alkossatok. A
legfontosabb az, hogy mi jót röhögjünk mikor nézzük. Legyetek kreatívak, de durván ám! Ja
és fontos az, hogy jó sok reakciót lássunk.
Leadás: videó
200 pont/trükk
Maximum: 600 pont

5. KIN-kupa a világvégén
Kin kupa? Kandó? Fıiskola? Kollégium? Rendezzétek meg a Kupát, aminek az Apokalipszis
a záró akkordja.
Leadás: videó, szabályzat, részletes programterv
Maximum: 300 pont

6. A-ból B-be!
Abszinttól Becherovkáig. Kocsmatúra terepasztalon, mely minden fontos állomást magában
rejt (az életetekben), és tükrözi a kandósok és a város életét. Menekülı útvonal kötelezı.
Leadás: a makettet kérjük megtekintésre a kupa elıtt, elıre egyeztetett idıpontban
Maximum: 400 pont

7. Nyú jork nyú jork
Lassan indul a vonatunk. Vásároljatok Newgot-e (47.510330,19.057032) és Fuck Ya Girl
(40.68907,-74.044637) útvonalra átszállás nélkül,menettérti, rokkant nyugdíjas, kerékpárral
utazó, vonatjegyet. Fizetés melegétkezési utalvánnyal, áfás számlára.
Leadás: rejtett kamerás videó felvétel, és persze a vonatjegy
Maximum: 400 pont

8. KI volt Kandó Kálmán?
Tőzoltó, katona vagy vadakat terelı juhász? Kérdezzétek meg, szigorúan az utca emberét,
hogy ki volt Kandó Kálmán. és mit alkotott.
Rossz válasz esetén világosítsátok fel az illetıt.
Leadás: videó file, kérıív
Maximum: 300 pont

9. Nagy átalakítás!
Csináljatok kispolszkiból halottaskocsit! Fontos, hogy beférjen a koporsó!
Leadás: videó, makett, vagy mutassátok meg élıben
Maximum: 400 pont

10. Színdarab!
Rendezzetek színdarabot a kapott cím alapján. Ne ragaszkodjatok a papírformához, se az
alapcímhez, de azért a laikus is ismerje fel melyik mesérıl van szó.
Leadás: videó file, + a kupán újra elıadni, kisorsolt idıpontban ahol a zsőri újra lepontozza
Maximum: 600 pont

11. Romlik a valuta
Sajna a forint árfolyama zuhan, az árak emelkednek. Oldjuk meg a problémát! Alkossatok új
valutát és új címleteket, persze papírpénzt, a csörgıs nem kell. Legyen eleje hátulja, arckép és
tájkép. Úgy nézzen ki ahogy szerintetek a legcélszerőbb, de azért ne feledjétek, hogy az
Energetika Intézet rendezi idén a kupát.
Leadás: kezünkbe a lóvét
50 pont/címlet
Maximum: 300 pont

12. Tegyük fel ha nı a kondenzátor!
Mekkora feszültség mérhetı két láb között villantás pillanatában, a kisülés függvényében.
Leadás: kapcsolási rajz, kísérlet képekben vagy videón, jegyzıkönyv, számítások, nevezetes
pontok
Maximum: 300 pont

13. Superhero
Superman, Batman, Amperman, Keleman. Alkossátok meg saját szuperhıseiteket, de
gondoljatok az Energetikára is. Mutassátok be emberfeletti kép és képtelenségeiket és
mindegyikıjüknek legyen egy erısáramú gyengéje. Jó legyen a szerkó és legyen kemény,
mint a kı. Az egyik frenetikus szuperhıs támogasson benneteket a megnyitón is!
Leadás: ppt
100pont/szuperhıs
Maximum: 300 pont

14. Ti vagytok a legjobbak!
Bizonyítsátok be! Készítsetek egy tablót a csapatotok legszínesebb élményeirıl, a közös
bulikról, az elmúlt kupákról. Minél többet áruljatok el a szokásaitokról, jellemzıitekrıl.
Fontos, hogy úgy alkossatok, hogy az kiállítható legyen. Valamint szedjétek össze a legjobb
archív videóitokat egy DVD-n, a lehetı legjobb minıségben.
Leadás: tabló és DVD
Tabló maximum 400 pont
DVD maximum 200 pont
SZUMMaximum: 600 pont

15. Lovaspóló a kupáért!
Megrendezésre kerül idén is a Kandó Kari Kupa elnevezéső lovaspóló! A tornán, a KIN - en
versenyzı csapatok mellet az Energetika intézet is részt vesz (természetesen ık nem kapnak
pontot)! A pontozás a megszerzett helyezések alapján történik! A torna pontos dátumáról a
csapatvezetıkkel késıbb egyeztetünk! Ló híján focizunk.
Szabályok:
•
•

A részletes szabályzatot írásban kapjátok meg.
A csapatok teljesítménye mellett a szurkolótáboruk teljesítményét is pontozzuk!

Pontozás:
•
•
•
•
•
•
•

1. hely: 400 pont;
2. hely: 350 pont;
3. hely: 300 pont;
4. hely: 200 pont;
5. hely: 150 pont;
6. hely: 100 pont;
7. hely: 50 pont;
Maximum: 400 pont

16. Kupakoljatok!
Szedjetek össze ipari mennyiségő mőanyag kupakot, amiket jótékonyságra használunk fel. A
szállítással kapcsolatban majd egyeztetünk.
Tömeggel arányosan pontozunk
Maximum: 1000 pont
Összesen szerezhetı: 7200 pont
A feladatok leadási határideje: 2009. április 21.(kedd) 18 óra
A színdarab címei:
Kinfó:Hamupipıke

Keleti: Pinokkió

Hipi: Csipkerózsika

Mőszer: Piroska

Automatika: Három kismalac

Alkatrész: Rút kiskacsa

SzGTI: Hófehérke

