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Előfeladatok

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. Állítsátok fel…
Építsétek meg a lakihegyi adót! Ha működik, plusz pont.
Leadás: a makettet kérjük megtekintésre a kupa előtt, előre egyeztetett időpontban.
Maximum: 400 pont

__________________________________________________
3. Kandó induló International.
A régi és új indulókat fordítsátok le minél több nyelvre, és énekeljétek/énekeltessétek el
külföldiekkel.
Leadás: dalszöveg, és hang vagy videó az éneklésről.
100 pont /nyelv
Maximum: 400 pont

__________________________________________________
4. Oszkár
Forgassatok filmet a kapott cím alapján.
Leadás: rövid történet papíron, és videó a filmről.
Maximum: 600 pont
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5. Evolúció
Keressetek híres (az átlag Kandós által is jól ismert, első pillantásra beazonosítható) személyt.
Állítsátok kamera elé, majd elemezze röviden a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola – Budapesti
Műszaki Főiskola - Óbudai Egyetem elmúlt évtizedbeli törzsfejlődését, különös tekintettel
ennek hatását a KIN Kupa intézményére.
Indokolja néhány mondatban, hogy melyik a legkirályabb szakirány és miért a HIPI az?
Minél ismertebb, minél viccesebb, minél inkább celeb, annál több pont.
Leadás: videó file
Maximum: 400 pont
___________________________________________________________________________

6. Fedél nélkül
Készítsetek beszámolót a bécsi úti Kandó Kollégium felújítását végző építésvezetővel.
Hol áll a felújítás, mikor lesz megint ott KINkupa, melyik lesz kész hamarabb, a 4es metró
vagy a koli?
Leadás: Tervrajzok, ütemterv, interjú, képek a munkálatokról.
Maximum: 300 pont
___________________________________________________________________________

7.HIPI mobil
A HIPI csapatának minden évben volt egy igazi HIPImobilja (Trabant, VW Transporter,
Kispolszki). Tervezzetek és építsetek egyet idénre a HIPInek, dokumentáljátok az egész
folyamatot, és a végeredményt is kérjük. Igazi autóból megépítve plusz pont (ha hozzátok
kupára az elszállításáról nektek kell gondoskodni).
Leadás: Teljes dokumentáció, tervrajzok, és makett vagy autó.
Maximum: 300 pont
Igazi autóból építve: +100 pont
___________________________________________________________________________

8. KínKupa Asterix-el
Fejtsétek vissza, hogyan nézett ki az Amfiteátrum, és hogyan zajlott benne az ókori KínKupa
Asterix-el!
Leadás: prezentáció az eseményekről, grafikus terv, leírás, makettért plusz pont!
Maximum: 300 pont
Makett: +100 pont
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9. Távközlekedés
Menjetek el egy Bp. határán kívül levő adótoronyhoz, építsetek ti is egy mobil adótornyot, és
adjatok hírt magatokról, majd a mikrohullámokkal főzzétek meg csapatotok specialitását
bográcsban, és kínáljátok meg a helyieket is.
Köztudott, hogy a HIPI mindig ott alvós kirándulást szervez, és szeretnénk, ha idén ti is így
tennétek. Csoportképet ne feledjétek, hogy meg tudjunk számolni benneteket.
Leadás: fénykép és videó felvétel
20 pont / fő
Maximum: 400 pont

__________________________________________________
10. Visszatérés a kezdetekhez
Keressétek fel a HIPI első kupagyőztes csapatának tagjait (1986), és kérdezzétek meg őket
hogyan készültek arra a kupára, illetve melyek voltak a legemlékezetesebb feladatok és
pillanatok számukra. Kandós diplomát, és ha van, egyéb bizonyítékot is kérünk.
Ha elhozzátok őket az idei kupára az plusz pont.
Leadás: Fénykép vagy videó a bizonyítékokról, és természetesen videó az interjúról.
Maximum: 300 pont
Ha valaki eljön: +100 pont

__________________________________________________
11. Kandós Grill!
Főzzetek chilis babot (igazából mindegy mit) minél extrémebb helyen!
Leadás: fénykép és videó felvétel, valamint recept az elkészítés módjáról.
Maximum: 500 pont

__________________________________________________
12. Hullámlovas
Készítsetek egy szép szinuszos/koszinuszos szörfdeszkát és lovagoljátok meg. Mutassátok
meg, hogy egy jó villamosmérnöknek nem kell nyár ahhoz, hogy a hullámokkal legyen.
Oszcilloszkópon is jelenítsétek meg a hullámot és rajta az emberünket.
Leadás: videó a hullámlovaglásról, valamint fénykép az oszcilloszkópon levő ábráról.
Maximum: 300 pont
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13. Véradás
Az egyetemen van véradás szervezve, és minél többen menjenek el. (véradásos papír nem jó,
mivel könnyű másolni)
Óbudán: március 30.
Népszínház utca: április 21.
Józsefváros: április 22.
Leadás: helyszínen ellenőrizzük hányan voltak a csapatokból.
20 pont / fő
Maximum: 400 pont

__________________________________________________
14.Foci
Megrendezésre kerül idén is az ÓE focigála! Az eseményen a KINkupán versenyző csapatok
mellet a Híradástechnika intézet is részt vesz (természetesen ők nem kapnak pontot)!
A pontozás a megszerzett helyezések alapján történik!
A gála 2010. Április 17én (szombat) lesz, pontosabb időpontról és helyszínről a
csapatkapitányokkal később egyeztetünk.
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

__________________________________________________
15. Segítsetek a rászorulókon!
Tárgyi adományok
A S.O.S. Az Élet Védelmében Közhasznú Alapítvány (http://www.sosalapitvany.gportal.hu/)
nehéz helyzetben élő gyermekek, fiatalok és családjaik támogatására jött létre!
Tevékenységük rendszeresen igényli az alábbi tárgyi eszközöket:
Könyvek,(verseskötetek, meséskönyvek, ismeretterjesztő könyvek stb.)
Játékok, sportszerek
Műszaki cikkek (háztartási gép, televízió, számítógép, stb.)
Élelmiszer
Tisztítószerek
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Tárgyi adományokhoz tartozó követelmények:
A pontozásnál figyelembe vesszük a termékek minőségét:
Könyvek:
Csak sérülésmentes, nem laphiányos könyveket fogadunk el!
A könyvek 18 év alatti gyermekek ill. fiatalok kapják, ezért csak az olyan könyveket
vesszük át, amelyek ezen korosztálynak szólnak! Tankönyveket, nyomtatványokat,
újságszerű kiadásokat nem fogadunk el!
Amennyiben valamelyik könyvet nem találjuk megfelelőnek, azt nem vesszük át, és
pontot se adunk érte!
Játékok, sportszerek:
Az árucikkek lehetnek újak és használtak egyaránt, de sérülésmentesek.
Csak olyan eszközöket fogadunk el, amellyel a gyerekek balesetmentesen tudnak
játszani
Műszaki cikkek:
Az árucikkek lehetnek újak és használtak egyaránt, persze működőképes állapotban!
Selejtes, használhatatlan termékeket nem fogadunk el!
A hibátlan és biztonságos működésről minden egyes terméknél meggyőződünk!
Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a termék valamely oknál fogva használhatatlan, ill.
nem biztonságban üzemeltethető, azt nem vesszük át, és pont sem jár érte!
Élelmiszerek:
Csak élelmiszer-alapanyagokat, konzerveket, édességeket, palackozott italokat fogadunk
el! Házilag elkészített termékeket, befőtteket, pékárut, zöldségeket, fagyaszott (ill. hűtést
igénylő) ételeket, élvezeti árucikkeket, alkohol tartalmú italokat, dohányárut NEM áll
módunkban átvenni!
Élelmiszerek listája: száraztészták, zacskós készítmények, vákuumcsomagolt termékek,
konzervek, sütőipari készítmények, csokoládék, tea (doboz), üdítőitalok, fűszerek, stb.
Lejárt szavatosságú, felbontott vagy sérült csomagolású termékeket nem veszünk át,
illetve pontot sem adunk érte! Pontot egységcsomag után adunk, kisebb értékeknél (pl.:
fűszerek) a pontok értékei változhatnak!
Csapatpólók:
Ajánljon fel csapatotok minden méretből kettő darab csapatpólót! (Összesen 10 darab)

Élelmiszerek: 1000 pont
Tisztítószerek / Könyvek, játékok / Műszaki cikkek: 400 / 400 / 400 pont
Maximum: 2200 pont
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+1 Építsetek csapatot
Menjetek le fehérvárra közösen, és mulassatok át egy éjszakát. Fehérvár természetesen
szívesen lát titeket, helyszínt fehérvár intézi, időpontot mi adjuk meg.
pontok létszám és hangulat függvényében.
20 pont / fő
Maximum: 400 pont

Összesen szerezhető: 7900 pont

A feladatok leadási határideje: 2010. május 11. (kedd) 18 óra

A Filmek címei:

KINFO: A watt ár
Energetika: Asterix vs.Piroska
Műszer: Táncosokkal farkaló
Alkatrész: Alice skodaországban
Rejtő: A gyűrűs kurva
SZFVÁR: Kandósok a kapuknál
Keleti: A hópeheley nemi élete 2.
Automatika: Csupasz csiga csúzlija

