KÖRÖS-SÁRRÉT ÉRTÉKEI FOTÓPÁLYÁZAT
A fotópályázat célja, hogy magas színvonalú alkotásokon keresztül bemutassa a Körös-Sárrét értékeit, a
térség számára megörökített fontos helyeket, eseményeket. A pályázat Vésztő Város Önkormányzata és a
Vésztői Digitális Fotó Egyesület szervezésében valósul meg az EFOP-1.5.3-16-2017-00113, Humán
közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken pályázat keretén belül.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A pályaműveket kizárólag elektronikus úton lehet beküldeni a fotopalyazat.veszto@gmail.com e-mail címre.
Minden pályázónak visszaigazoló e-mailt küldünk.
A pályázaton az alábbi településeken élő fotózást kedvelők vehetnek részt:
Bélmegyer | Körösladány | Körösújfalu | Szeghalom | Vésztő
Pályázni 2018. január 1. napján vagy azt követően készült, Körös-Sárrét értékeit bemutató fotókkal lehet.
Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. A
pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek hozzájárulásukat adták a felvétel
elkészítéséhez és felhasználásához.
Egy pályázó maximum 3 fotót küldhet be.
A képeket JPG formátumban várjuk. A mérete minimum 2000 x 3000 pixel. A képtömörítési minőség 100%-os.
A pályázónak a pályaművek mellett el kell küldeni a nevét, címét, elérhetőségét és a képek címét.
A legjobb pályamunkákból a Vésztői Digitális Fotó Egyesület kiállítást szervez a Vésztői Városnapon. A
pályamunkák beküldésével a pályázók hozzájárulnak a kiállításon való felhasználáshoz illetve a közösségi
oldalakon való megjelenéshez, a pályázó nevének feltüntetésével.
DÍJAZÁS:
Az első három helyezettet, valamint a zsűri által különdíjra ítélt fotók alkotóit értékes ajándékutalványokban
részesítjük.
A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE:
A pályaműveket 5 tagú zsűri bírálja el. A pályázatok elbírálása névtelenül sorszám szerint történik. A zsűri a
nyertes pályaműveket többségi szavazással választja ki a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő
pályaművek közül. A zsűri döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A döntés a nyilvános eredményhirdetést
követően a Vésztői Digitális Fotó Egyesület honlapján (vdfegyesulet.hu) kerül közzétételre.
A ZSŰRI TAGJAI:
Imre Gyögy – fotográfus
Karakas Anikó – polgármester
Szabó Viktor - a Vésztői Digitális Fotó Egyesület tagja
Szegediné Kutasi Emma - művésztanár
Virágné Rábai Alexandra - az önkormányzat kommunikációs munkatársa
HATÁRIDŐK:
Pályázati időszak: 2020. január 23. - 2020. június 10.
Beadási határidő: 2020. június 10. 24:00
Az eredményhirdetés a Vésztői Városnapok keretén belül lesz megtartva.

