Fotópályázati felhívás
Bogyiszló Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet
„Leszek én még Bogyiszlóban árendás” címmel.
I.
Általános feltételek
A pályázat témája Bogyiszló. A cél, hogy az alkotók fotóikon Bogyiszlót vagy a településhez kötődő
témát ábrázoljanak, tetszőleges aspektusból.
II.

Kategóriák
A)
„Bogyiszlói réztoronyba”
Az A) kategóriában nevezett képen ábrázolható bogyiszlói épület, táj‐ vagy természeti elem,
esemény, szokás, mesterség, hagyomány, vagy bármi más „bogyiszlóiság”.
B)
„Akkor szép a disznó orra”
A B) kategóriában kizárólag sertéstartással kapcsolatos témát vagy disznóvágást ábrázoló
képekkel lehet indulni. A képek készítésének helye és időpontja kötetlen, a kategóriában
nevezhető évtizedekkel ezelőtt készült és friss kép egyaránt.

III. Nevezés:
A pályázat nyílt.
A fényképeket digitális formában, az alábbi címre kérjük beküldeni: iksztbogyiszlo@gmail.com
A B) kategóriában nevezett régi képek esetén analóg géppel készült fotókat is elfogadunk. Levelezési
cím: Művelődési Ház, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 30.
A nevezés díjtalan, egy pályázó akár több kategóriában is indulhat, maximum 6 db fotóval.
A pályaműveket 2014. február 20. napjáig lehet nevezni.
A képekkel együtt le kell adni a kitöltött nevezési lapot.
Formai követelmények:
Fájl típus: JPEG
A feltöltött képek mérete: legalább 3 megapixel, rövidebbik oldal legalább 1000 pixel, a fájlok mérete
legfeljebb 10 MB. File-névként a kategória betűjele, az alkotó családi neve összevontan a
keresztnévvel, külön szóban az alkotás/sorozat címe szerepeljen, (például „B- NagyIstván Duna”.)
IV. Zsűrizés és eredményhirdetés:
A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.
A képekre a közönség is szavazhat (Facebook/IKSZT Bogyiszló)
A pályázat eredményhirdetésére a Bogyiszlói Böllértalálkozó rendezvény keretében, 2014. február
27-én 17.00 órakor a Községháza dísztermében kerül sor.
V. Díjazás
Kategóriánként I-III. helyezést hirdet a zsűri. Minden díjazott tárgyjutalmat kap. Az első helyezettek a
március 1-jén tartandó Bogyiszlói Böllértalálkozón készülő disznótoros bőségtállal is gazdagodnak.
VI. Szerzői jogok:
A pályázaton résztvevők a pályamű(vek) beküldésével elfogadják a kiírás feltételeit, és egyben
hozzájárulnak ahhoz, hogy a kép(ek)et Bogyiszló Község Önkormányzata a település weboldalán
(www.bogyiszlo.hu), valamint a Bogyiszlói Művelődési Ház az intézmény facebook oldalán és a
település lapjában, a Bogyiszlói Hírlapban, kiadványaiban, a szerző nevének feltüntetése mellett
publikálja.

A pályázó a kép beküldésével kijelenti, hogy a kép(ek)et ő készítette, és rendelkezik a közlés jogával.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek) elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott
esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót, a szerzőt terheli.
VII. Kapcsolat, információ:
Németh Ágnes – Bogyiszlói Művelődési Ház
Tel.: 70/977 11 75
E-mail: iksztbogyiszlo@gmai.com vagy n.agneska@gmail.com

