Fotópályázat
A Pályázatkiírója: Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület
IDŐPONT: 2012. május 18 – 20 közötti események
HELYSZÍN: Miskolc Városi Szabadidőközpont / Sportcsarnok, Jégcsarnok /, Népkert
TÉMAKÖRÖK: A baranta magyar harcművészet a magyar hagyományok és a magyar honvédelem
bemutatása.
PÁLYÁZATI NAPTÁR
2012. május 31. képek beérkezése
2012. június 15. zsűrizés
2012. június 18. nyertesek kiértesítése
ZSŰRI TAGJAI:
1.Zombor Gyula fotóművész – tanár / AFIAP /
2.Zelei Erika művész tanár
2.Soós László fotós, Mente Egyesület
KATEGÓRIÁK:
1.Felnőt
2.Ifjúsági /18 éves korig/
Témák:
A. Verseny - Baranta verseny bemutatása / a Sportcsarnokban, Jégcsarnokban zajló események /
B. Kultúra - A magyar kultúra bemutatása / Jégcsarnokban és a Népkertben zajló események /
C. Magyar honvédelem - / A honvédelem múltjának és jelenének bemutatása /
Egy pályázó mindhárom kategóriában küldhet be fotókat / max 15 darab fotó /
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A nevezéseket a foto@barantavilagkupa.hu címre várjuk e-mailben.
- A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet,
kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők.
- Egy szerző kategóriánként 5-5 képet küldhet be.
- Az alkotások mérete maximum 1600x1200 pixel
JPG vagy PNG formátumban.
- A kiírástól eltérő méretű képeket a rendezők nem fogadják el.
- A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a rendező szabadon szerzői jog érvényesítése
nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV). A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati
feltételeket
- 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 zsűri döntése végleges és nem vitatható.
- Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el. Nevezési díj nincs.
A KÉPFÁJLOK ELNEVEZÉSE:
keresztnév első betűje - családnév - kategória rövidítése, kép sorszáma
Például: p-szabo-a1.jpg
DÍJAZÁS:
Fiatalok három kategóriájának győztesei / 3 pályamű /
Felnőtt három kategória győztesei / 3 pályamű /
1.A győztesek legjobb fotóit 20x30 papírkép formában a rendezők kiállítják a Magyarok Országos
Gyűlésén Kunszentmiklós-Bösztörpusztán augusztus 17-20 között / ahol kb. 250 000 ember fog
részt venni /
2. Ingyenes 2 személyes belépőket kapnak a miskolci Barlangfürdőbe
3. A legjobb képeiket tartalmazó leporellót kapnak 10 db. / harmonika szerűen szétnyitható
képeslapok /.
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS A NEVEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ:
www.barantavilagkupa.hu
Kapcsolatfelvétel: Soós László, 06 30 574-5776
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