Részletes pályázati kiírás
Fotópályázat: Fertő-táj határok nélkül
A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Verein Welterbe Neusiedler See
fotópályázatot hirdet a Fertő /Neusiedlersee kultú rtá jon a helyi kö zö ssé g számára fontos
é rté kek bemutatására. A fotópályázat az Agrárminisztérium Hungarikum 2022 pályázat
keretében valósul meg.
A pályázat célja
A Fertő /Neusiedlersee kultú rtá j a vilá gö rö ksé g rangot né pi é píté szeté vel, mű emlé keivel,
az egymá st kö vető civilizá ció k ré gé szeti emlé keivel, sző lő - é s borkultú rá já val, valamint
vá ltozatos nö vé ny- é s á llatvilá gá val é rdemelte ki. A pályázat célja a határon átnyúló táj
értékeinek (természeti környezet, épített környezet, kulturális örökség, turizmus stb.)
bemutatása, népszerűsítése.
Pályázati témák
•
•
•

természet,
épített környezet,
ember-és természet harmóniája.

Pályázati feltételek
A pá lyá zó k kö re: a Fertő /Neusiedlersee kultú rtá jon é lő k Magyarországon és Ausztriában
élő 14 év felettiek. Minden pályázó maximum 3 képpel indulhat nevezési díj nélkül.
A benyújtott képek technikai paraméterei
A benyújtott pályázatok készülhetnek:
•
•
•

digitá lis fé nyké pező gé ppel,
mobiltelefonnal,
dró nnal ké szü lt felvé telek.

JPG formátum. A képfájlok minimum pixelmérete a hosszabbik oldalon: 3000 pixel.
A képfeldolgozás során nem engedélyezett a fotó tartalmának jelentős megváltoztatását
eredményező beavatkozás, digitális keretezés, logó, név, dátum egyéb felirat használata.
A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag kezelése érdekében a nevezett fotók
fájlneve a kép címe legyen.
A pályázatra 2020 jan. 1 utáni képeket várunk!
A fotókat a fertotaj@vilagorokseg.hu címre kérjük elküldeni.

A fotók mellett a nevezési lap (letölthető) kitöltése is szükséges a képek címének a
készítés időpontjának és helyszínének, valamint a készítő adatainak megadásával.
Amennyiben a képen személyek is szerepelnek, tőlük hozzájáruló nyilatkozatot kérünk
beszerezni.
Beküldési határidő: 2022. október 15.
Zsűrizés és díjazás
Szakmai zsű rizé s é s díjazá s szakké pzett fotográ fusok, az Egyesü let é s civil szervezetekkel
együ ttmű kö dve tö rté nik. A pályázatra beküldött felvételekből, a zsűri válogatása alapján
kiállítást
rendezünk
a
fertőszéplaki
Széchényi-kastélyban.
A zsű ri á ltal kivá lasztott kiemelkedő munkák jutalomban ré szesü lnek é s kü lö ndíjakat is
osztunk a kiá llítá s megnyitó alkalmá val (Kodak utalványok összesen 100 000 Ft értékben
és egyéb tárgyi nyeremények). Kategó riá nké nt egy fotó t kö zönsé gszavazá ssal vá lasztunk
ki a közösségi oldalunkon.

Felhasználási jogok
A benyújtott pá lyamű vekre vonatkozóan a Pá lyá zó korlá tlan teljes kö rű , ingyenes
felhaszná lá si jogot enged a a Szervező k ré szé re. A felhaszná lá si jog biztosítá sá nak cé lja,
hogy a Pá lyá zat cé ljá t é s tá rgyá t né pszerű sítse, é s hogy a Pá lyamű vek a nagykö zö nsé g
szá má ra is bemutatá sra kerü lhessenek.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános
bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden
felelősséget vállal, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő
a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.

