BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÉPEKBEN - Fotópályázat
Beérkezési határidő: 2017. július 10.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata pünkösd alkalmával fotópályázatot hirdet
Balatonmáriafürdő képekben címmel.
A pályázatra Balatonmáriafürdőn készült felvételekkel nevezhetnek a szerzők.
A beküldött képek javából válogatás kiállítás nyílik 2017. július 27-én 17 órakor a Falunapon a
Községháza Galériájában.

PÁLYÁZATI NAPTÁR:
2017. július 10. A képek és a pályázati díj beérkezésének határideje
2017. július 10-17. Zsűrizés
2017. július 20. Értesítés
2017. július 27. Kiállítás megnyitása
A ZSŰRI TAGJAI:
Varga Szilárd (AFIAP, A-MAFOSZ), a Kanizsa Fotóklub elnöke
Zsirai Tibor fotóriporter
valamint a kiíró Balatonmáriafürdő Önkormányzat egy munkatársa.
KATEGÓRIÁK:
A. Természet (színes, monokróm) Balatonmáriafürdő természeti értékei, panorámái, látképei,
élővilága
B. Életképek (színes, monokróm) Balatonmáriafürdő rendezvényein, ünnepi alkalmain és
hétköznapjain készült felvételek, riport jellegű felvételek
C. Hurrá nyaralunk! (színes, monokróm) Üdülés,szabadidő, turizmus Balatonmáriafürdőn
Részvételi feltételek: A nevezési lap és a képek beküldése kizárólag elektronikus levél
mellékleteként, e-mailen keresztül történik: e-mailcím: fotopalyazatbmaria@gmail.com
A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki
részt vehet. ( kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők.)



Szerzőnként maximum 3 db digitális vagy digitalizált felvétel küldhető be JPG
formátumban.



A beküldött fotó bizonyíthatóan (vagy szemmel láthatóan! ) Balatonmáriafürdőn készült.



Az alkotások mérete: a beküldött fotók hosszabbik oldala haladja meg a 3500 pixelt.



A kiállításra bejutó képek a zsűri értékelése alapján kerülnek kiválasztásra.



A kivitelezés (nyomtatás) költségét a szervező vállalja a kiállításra.



A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a rendező szabadon, szerzői jog
érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV).



Csak saját fotó küldhető. A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal
kell rendelkeznie a beadott pályamű fölött.
A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.



A legjobb képek felkerülnek az esemény Facebook oldalára, ahol a közönség is szavazhat
A legtöbb like –os képé a közönségdíj!



A zsűri döntése végleges és nem vitatható.



A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.

A KÉPFILE-OK ELNEVEZÉSE:
Kategória (A, B, C) - sorszám (1,2,3,) – kép alkotója – kép címe (tetszés szerint, min. 2 max. 40
karakter között).
(Pl.: A kategóriában 1. sorszámú kép - A1- Szabó Sándor - Balaton)
DÍJAZÁS: Pénzjutalmak. A kiíró kategóriánként hirdeti meg az első három helyet.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:
A pályázó a kép beadásával elfogadja, hogy amennyiben képe beválogatásra kerül a kiíró azt
Balatonmáriafürdő község weboldalán megjelentesse, nonprofit kiadványaiban a szerző
megjelölésével felhasználja.
Beküldendő: Nevezési lap, és maximum 3 db fotó
Kiírás melléklete: Nevezési lap.
2017. június 1.
Galácz György polgármester

Nevezési Lap
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÉPEKBEN – Fotópályázat

Alulírott nevezni kívánok a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat,
( Székhely: 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9. ) által
2017. június 3-án kiírt „Balatonmáriafürdő képekben” című – fotópályázatra.

Név:……………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………………………………….
Tel. :………………………………….., Email : ……………………………….......
Egyéb megjegyzés magamról:
………………………………………………………………………………………….
Beküldött ( Max 3 db összesen ) fotóim kategóriába sorolása, címe, vagy megjelölése:
( Természetesen lehet egy kategóriában több, vagy 3 különböző stb.. )

A. Természet

B. Életképek

C. Hurrá nyaralunk!

A Fotópályázat kiírási feltételeit tudomásul vettem és a nevezés elküldésével elfogadtam.
dátum:
…………………………………………
Aláírás, beküldő neve

