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Projekt megnevezése: Média munkacsoport 2012 feladatok 

Projekt felügyelő team: Parancsnokság 

Projekt szponzor: Tegger 

Projektvezető: Tomi 

Projekt céljai: A projekt célja, hogy a „Lacibá örökség-átállás” projekten keresztül 
összerendezett média anyagból rendezett digitális, jó minőségű filmeket, 
hangfájlokat, képfájlokat hozzatok létre. Valamint a „85 éves emlékév” média 
munkálatainak a megvalósítása és a Toborzás 2012 projekt 
médiamunkálatainak kivitelezése. 

Projekt terjedelme: - csapatképeslap kivitelezésében való közreműködés 
- csapatpóló grafikájának kivitelezésében való közreműködés 
- tábori jelvény, tanyázási jelvény kivitelezésében való közreműködés 
- „85 éves a csapatunk!” DVD elkészítése 
- közreműködés az emlékév fényképkiállítás(ai)ban a Parancsnoksággal 
- hátralévő képek, filmek, hanganyagok digitalizálása 
- az összes videókazettáról digitalizált filmanyag megvágása, minőségjavítása, 
elmentése avi formátumba a cserkészgépre 
- az összes digitalizált fénykép átnézése, javítása tematikánként való lementése 
a cserkészgépre 
- az összes digitalizált hangkazetta megvágása, minőségjavítása, lementése mp3 
formátumban a cserkészgépre 
- Toborzás 2012 projekt médiamunkálatainak kivitelezése 

Megvalósítás időterve: - digitalizálási, javítási, mentési munkák: június 30., 2013. december 31., 2014. 
szeptember 20. 
- „85 éves a csapatunk!” képeslap: június 1. 
- „85 éves a csapatunk!” póló: június 30. 
- „85 éves a csapatunk!” tábori jelvény, tanyázási jelvény: június 8. 
- „85 éves a csapatunk!” fényképkiállítási anyagok: június 1. 
- Toborzás 2012 projekt médiamunkái: augusztus 31. 
- „85 éves a csapatunk!” DVD: december 1. 

Dokumentumok: - vezetői honlap munkacsoportok oldalán: Média mcs leírás 
- „Lacibá öröksége – átállás” projekt digitalizált anyaga Teggernél 

Társprojektek:* Lacibá öröksége projekt 
5 éves terv koordinálása projekt 

 
*A Társprojektek olyan feladatok, melyekkel érdemes kapcsolatba lépni munkád során, mert sok átfedés lehet a 
tennivalók között. 

 
Fontos: 
- a projekt megvalósításába vonj be másokat is ha úgy látod, hogy szükség van rá! A projekt felügyelő team 
segíti/ellenőrzi a munkádat! 
- a projekt lezártnak akkor tekinthető, ha a szükséges dokumentumokkal szóban beszámoltál a projekt 
szponzorának 
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Köszönettel, 
Jó Munkát! 
 
Budapest, 2012. április  28. 
Budapest, 2013. szeptember 22. 
Budapest, 2014. augusztus 1. 
 

Téglás Gergely, Tegger st. 
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