FOTÓPÁLYÁZAT
KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE
A VÁCI APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA
ÉS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA
nyílt, díjmentes fotópályázatot hirdet középiskolás diákok számára
Pályázati feltételek:
 A diákok a következő régiókból pályázhatnak:
Közép - Magyarország (Budapest és Pest megye),
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye),
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye).
 Életkori kategóriák: 14-16 és 17-19 évesek
 Témák: 1. Természetfotó 2. Szabadon választott (pl: apró csodák - jelen helyzetben
mindenkinek szüksége van rá, hogy meglássa; a pedagógusok szerepe) .
 Egy pályázó csak egy témában, kizárólag olyan színes, vagy fekete-fehér
felvételekkel nevezhet, amelyek más fotópályázaton díjat nem nyertek.
 A pályázó maximum három, sorozat esetén legfeljebb öt, saját maga által készített
digitális felvételt küldhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.
 A pályázaton való részvétellel a fotó vagy fotósorozat készítője a beküldött pályázati
anyag felhasználási jogait térítésmentesen átruházza a szervezőkre.
 Az olyan technikák, amelyek a képi tartalom vagy az eredeti jelenet tartalmának
megváltoztatása nélkül javítják a fénykép megjelenését megengedettek.
 Képi elemek hozzáadására, áthelyezésére, cseréjére vagy eltávolítására szolgáló
technikák nem engedélyezettek.
 A kizárólag e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű pályamunkák mérete minimum
1 MB, maximum 8 MB lehet.
 Az alkotások optimális felbontása: 1500 × 2000 pixel (vagy a nyomtatási méret
beállítása esetén: 13 × 18 cm). A méretkorlátozás figyelmen kívül hagyása esetén a
levelező szolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket. Becsomagolt és
tömörített állományokat nem csomagolunk ki. Óriásleveleket nem fogadunk.
 Kérünk minden képet egyenként csatolni a beküldendő e-mailhez. A meghirdetett
témáknak nem megfelelő képeket a zsűri nem értékeli.
 A fotók filenevébe a jeligét és a kép címét szükséges beírni, de tilos a szerző nevét
vagy a kép sorszámát megadni.
 Az elküldött fotók nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
Amennyiben mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait
sértik, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel
tartozik és köteles az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát mindennemű jogi igény
érvényesítése alól mentesíteni.
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Értékelési szempontok: a kép összhatása, egyéni látásmód, a képalkotó elemek
kompozíciója a kép mondanivalójának kifejezésére.
Díjazás: 14-16 évesek, témánként 3-3 helyezés




I. Oklevél és 15 000 forint értékű ajándékutalvány
II. Oklevél és 10.000 forint értékű ajándékutalvány
III. Oklevél és 5.000 forint értékű ajándékutalvány

Díjazás: 17-19 évesek, témánként 3-3 helyezés




I. Oklevél és 15 000 forint értékű ajándékutalvány
II. Oklevél és 10.000 forint értékű ajándékutalvány
III. Oklevél és 5.000 forint értékű ajándékutalvány

A pályázati anyagokat 2021. február 22. (hétfő) 24 óráig kérjük elküldeni
a fotopalyazat.2021@avkf.hu e-mailcímre.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket is ugyanerrre az e-mailcímre várjuk.
A mellékelt nevezési lapon szükséges megadni a pályázó jeligéjét, teljes nevét, életkorát, emailcímét, valamint alkotása címét. Kérjük, hogy minden fotónál tüntessék fel a készítés
időpontját, helyszínét és pár sorban írják le a témaválasztás motivációját.
Kérjük, hogy az adatkezelési tájékoztatót a 18 év alatti pályázók esetében szülői aláírással, a
18. életévüket betöltött diákok pedig saját aláírásukkal ellátva csatolják a nevezési laphoz.
Az eredmény közlése a főiskola honlapján: 2021. március 6. (hétfő).
A helyezést elért diákok fotóiból, valamint a további kiválasztott képekből az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola kiállítást szervez, amelynek időpontjáról az érintettek elektronikusan
kapnak értesítést. Amennyiben a rendezvény az egészségügyi helyzet miatt csak online
valósítható meg, a díjakat postán küldjük el.
Szeretettel kívánunk örömteli, sikeres alkotást!
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