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Küldj szöveges üzenetet egy vagy több ismerősödnek, barátodnak, családtagodnak egy előre meghatározott tartalommal,
amit alább találsz. Várd meg a választ, majd screenshotold le a beszélgetést. A képet küld el a kultura@sepsi.ro email címre
vagy privát üzenetben a pulzArt Facebook oldalára legkésőbb augusztus 27-ig, és nyerj egy kétszemélyes jegyet a pulzArt
fesztivál bármely belépős rendezvényére.
MI TÖRTÉNIK AZ ÜZENETEIDDEL?
A beérkezett üzenetváltásokról készült képek feldolgozásra kerülnek, ugyanis a pulzArt hivatalos megnyitója az óriásbannerekre
nyomtatott smsekből készült művészeti kiállítás lesz, amely megtekinthető a fesztivál teljes ideje alatt az állomási Olt-hídon. A
kiállítás célja, hogy főként, de nem kizárólag, a ﬁatalabb generáció kommunikációs stílusának egy kis szeletét tegye láthatóvá a
nagyközönség számára, ezzel is elősegítve a generációk közti szakadék csökkentését és egymás megértését.
Az sms-játék szövegének két változata, válaszd a neked tetszőt:
“#smsjatekapulzarton
1. Valaszolj a kerdesre.
2. Kuld tovabb ismeroseidnek.
3. Screenshotold a valaszokat.
4. Kuld a kepet a pulzArt Fb page-re magan uzenetben es nyerj paros belepoket.
<<< Mit gondolsz, mit hallgatsz, mit erzel? >>>
www.pulzart.ro”
VAGY
“#smsjatekapulzarton
5. Valaszolj a kerdesre.
6. Kuld tovabb ismeroseidnek.
7. Screenshotold a valaszokat.
8. Kuld a kepet a pulzArt Fb page-re magan uzenetben es nyerj paros belepoket.
<<< Mi okoz neked oromet? >>>
www.pulzart.ro”
Részletek:
• A játék teljes mértékben anonim, vagyis az üzenetváltás megjelenítésében a küldő és fogadó felek semminemű
azonosító adata nem jelenik meg sem a program kommunikációjában, sem a kiállításon.
• A mentett üzenetváltás tartalmazhat további üzeneteket is: amennyiben a beszélgetést indító sms-ből indulnak ki,
vagy azt folytatják, megjeleníthetők, vagy a küldő kérésére kivághatók, hogy csak a kérdés és a válasz maradjanak.
• Az sms-képet beküldő személyek csak egy alkalommal vehetnek részt a sorsoláson.
• Sorsolás minden belépős pulzArt eseményre külön történik, viszont az ismétlődő programok esetében a nyertes
választhat az időpontok közül.
• Az sms szövege 3 nyelven elérhető (magyar, román, angol), bármely nyelvet használhatod. Keresd érte a megfelelő
nyelvű szabályzatot az oldalon.
• Az sms-nek nincs földrajzi határa, küld el bátran a világ bármely táján élő barátaidnak.
• Amennyiben inkább más chat felületet használsz a barátaiddal való kapcsolattartásra, küldheted azon is az
üzenetet, a szabályzat bármely felületre érvényes.
Oszd a kérdést!

