
FOTÓPÁLYÁZAT VERSENYKIÍRÁS 

A ROTARY Club Kozármisleny Egyesület és a DIABELLI Művészeti és 

Oktatási Alapítvány fotópályázatot hirdet „Kozármisleny az én szememmel” 

címmel. 

A pályázat témája: Kozármisleny rejtett értékeinek feltárása 

Határidők: A pályázati időszak 2021. március 1.- 2021. október 15.  

Eredményhirdetés: 2021. október 31. 

A határidőn túl, ill. a kiírásnak nem megfelelően küldött anyagot a pályázatból kizárjuk. 

Részvételi feltételek: 

 Be nem töltött 18. életév 

 A DIABELLI Művészeti és Oktatási Alapítvány tanítványa és/vagy kozármislenyi 

lakos 

 Csak olyan fotóval lehet pályázni, amit eddig máshol még nem publikáltak. 

 Csak a pályázó által készített alkotás nevezhető. 

 A fotónak Kozármisleny városáról kell szólnia, fantáziadús tartalommal. Bemutatva 

például egy köztéri alkotáson, emblematikus épületen, tájképen keresztül vagy 

szemléltetve az adott évszak szépségeit kozármislenyi környezetben. 

 A beküldött fotók nem tartalmazhatnak személyeket, fotózási tilalom alatt lévő 

tárgyakat, személyes adatvédelem alá sorolható bármilyen témát. 

 A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok 

nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogokért 

minden felelősség a pályázatot beadó szerzőt vagy gondviselőjét terheli, beleértve a 

jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 

 Az alkotást a pályázat kiírói megkötöttség nélkül használhatják az alkotó nevének 

megjelenítésével, a kiadványaikban megjeleníthetik, az alkotó ezzel kapcsolatos jog-, 

és anyagi követeléseket nem támaszthat. 

A fotók elbírálása: A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, figyelembe véve a kép 

mondanivalóját, képalkotását, egyediségét. A nevezéssel a pályázó elfogadja a zsűri szakmai 

és művészi irányelveit! A pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a 

témakiírástól jelentős mértékben eltérő képállományokat törölje. 

  



Díjak: Az első három helyezett értékes díjat kap. Különdíjak kerülnek kiosztásra a szakmai 

zsűri által kiválasztott képek esetében.  

A pályázat nyerteseit írásban vagy személyesen értesítjük. 

A pályázat díjazott képei, valamint a bírálóbizottság által, erre a célra kiválasztottak a „2022. 

Kozármisleny” naptárban kerülnek megjelenítésre. A képalkotásnál fontos figyelembe venni, 

a 7cmx10,5cm-es megjelenést! 

Beküldési kritériumok: 

 A feltöltött képek paraméterei: 

 formátuma: JPEG/JPG 

 minimum képfelbontás: 300dpi 

 oldalarány: 2:3 

 tájolás: álló 

 Képek maximum mérete: 10 MB 

 Egy pályázó legfeljebb 10 pályaművet küldhet be. 

 A pályaműveket elektronikus úton a pályázónak kell elküldenie 

kozarmislenyazenszememmel@gmail.com címre. 

 A pályázati részvétel feltétele a kitöltött, aláírt Nevezési Lap valamint az adatkezelési 

Hozzájáruló Nyilatkozat csatolása a beküldött pályaművekhez.  

 A beküldött képek digitális változatának file neveit a következő módon kell megadni: 

jelige (becenév)_a pályamű címe. 

A beküldött képen a név helyett a pályázó jeligéje kerüljön feltüntetésre! A beküldő 

személye az értékelést követően kerül beazonosításra! 

 

 

SIKERES PÁLYÁZATOT KÍVÁNUNK! 

Rotary Club Kozármisleny Egyesület & Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány 


