Fotópályázat
A Gyermekekkel a Természetért Egyesület a természeti értékek védelme, a
környezettudatosság erősítése és a szemléletformálás jegyében természetfotó
kategóriában Fotópályázatot hirdet, 2014. január 1. – 2014. november 30. között.

Várjuk azon természetbarát fotósok – amatőrök és hivatásos fotósok – pályázatait, akiket
nemcsak megérintett a természeti környezet szépsége, de a megörökített tájak és
életképek fényképfelvételeit szívesen meg is osztanák a nyilvánossággal.

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következő
kritériumoknak:


a fénykép a pályázat időtartama alatt (2014. január 1. – 2014. november 30.
között) készül és az adott pályázati szakasz beérkezési ideje alatt beérkezik a
pályázat e-mail címére: fotopalyazat.gyete@gmail.com



a fotó készítés helye elsősorban Magyarország, de elfogadunk külföldön készített
fotókat is



a képek minimum 3 megapixel felbontásúak legyenek, nem tartalmaznak feliratot
(pl: vízjelet vagy dátumbélyegzőt)



a pályázat témái:
o

Természetfotók, természetvédelemmel kapcsolatos fotók (növényvilág,
állatvilág, tájképek, időjárási jelenségek, víz)

o

Háborítatlan természet

o

Állatok és növények természetes környezetükben

o

Természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek

A Fotópályázaton való részvétel feltételei:


A Fotópályázatra hivatásos és amatőr fotósok egyaránt nevezhetnek



A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési díj nincs



A beküldött képek mellett a következő adatokat kell megadni: név, e-mail cím,
telefonszám, a mellékelt fotók darabszáma, készítésének helye és a fotók címei (a
fotó címének megadása a következő formátum legyen: készítő neve _ kép címe )



Egy Pályázó legfeljebb 3 darab, különböző fényképfelvételt küldhet be pályázati
szakaszonként



Más fotópályázatokon már nevezett képet beküldeni tilos, ezen követelménynek
való megfelelésért a Pályázó vállal felelősséget.



A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A
korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat
úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color
balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/ kontraszt
(brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett
technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép
egyes részeinek, ill. részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti
mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják.



A beküldésre kerülő fotók színesek, mérete 640 x480 képpont, fekvő vagy álló,
JPEG formátumúak kell, hogy legyenek

A pályázat szakaszai


2014 Tél: 2014. január 1. és 2014. február 28. között készült (téli) képek
(képek beküldési határideje: 2014. március 03.)



2014 Tavasz: 2014. március 1 és május 31. között készült (tavaszi) képek
(képek beküldési határideje: 2014. június 03.)



2014 Nyár: 2014. június 1. és augusztus 31. között készült (nyári) képek
(képek beküldési határideje: 2014. szeptember 03.)



2014 Ősz: 2014. szeptember 1. és november 30. között készült (őszi) képek
(képek beküldési határideje: 2014. december 03.)

A képek értékelése


Selejtező:

A képeket minden pályázati szakaszt követően a Gyermekekkel a Természetért Egyesület
tagjaiból összeállt 5 tagú zsűri elbírál, és a legjobbnak tartott 15db képet az Egyesület
Facebook oldalán közzéteszi. Közzététel ideje: a beküldési határidő utáni 3. nap.
https://www.facebook.com/GyermekekkelaTermeszetertEgyesulet



Középdöntő:

A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon 5db kép
kerül zsűrizésre, amelyek a legtöbb like-ot kapták a kép közzétételét követő 30 nap alatt.


Döntő:

A középdöntőből feljutott képeket a Gyermekekkel a Természetért Egyesület tagjaiból
összeállt 5 tagú zsűri értékeli az egyes szakaszok lezárását követően, és választja ki az
álltaluk legjobbnak tartott 3db képet.

Díjak:


Minden évszak első 3 helyezettje tárgynyereményben részesül: 8.000Ft., 6.000Ft.,
ill. 4.000Ft. értékben.



Közönségdíj (legtöbb like a pályázat teljes időtartalma alatt): tárgynyeremény
5.000Ft értékben.

Megjegyzés: Amennyiben a közönségdíj valamely évszak nyerteséé lenne, úgy a sorban
következő legtöbb like-ot kapó fotó beküldője kapja a közönségdíjat.

Szerzői és személyiségi jogi feltételek:
1. A Pályázó a fotók nevezésével (képek beküldésével) automatikusan elfogadja a jelen
szabályzatban szereplő feltételeket.

2. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a
pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
3. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés
és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat
feltételeit (különösen annak időtartamát, a nyeremények mennyiségét, típusát, a
részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban
meghirdetett időpontot megelőzően bejezetté nyilvánítsa.
4. Szervező a nyereményre való jogosultság megállapítása, a nyeremény érintett részére
való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan
bármiféle jogi út igénybevételét kizárja.
5. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét
követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy
harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
6. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános
bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden
felelősség a beadó fotográfust (Pályázót) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező
anyagi felelősséget is. Ha a pályázat mégis jogot sért, akkor a pályázat kiírója azt
törölheti, a Pályázót kizárhatja.
7. A Pályázó köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek
nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele legkésőbb 2015. január 31-éig nem történik
meg, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából
fakadóan a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
8. A képek beküldésével a pályázó feljogosítja a Gyermekekkel a Természetért
Egyesületet a képek publikálására a kiírásban szereplő weblapokon és facebook
profilokon, valamint az Egyesület rendezvényein, továbbá engedélyezi azok
felhasználását az Egyesület saját kiadású egyéb nyomtatott és digitális tartalmaiban,
felületein és ajándéktárgyain (pl: képeslap, hűtőmágnes, stb.)
Adatkezelés:
1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, valamint a nyereményre való
jogosultság elfogadásával kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy
neve, a felhasználási helye (település és irányítószám erejéig), továbbá kisorsolásának,
illetőleg ajándékra való jogosultságának ténye nyilvánosságra kerüljön, róla, illetve
képviselőjéről - a nyeremény átvétele kapcsán - fotó, illetve videofilm-felvétel készüljön,
s azokat a Szervező egészében, vagy csupán egyes
részleteivel reklám, illetve PR célokra felhasználja, értesítés, idő- és alkalombeli
korlátozás, illetve külön díjazás, vagy térítés nélkül.
2. A Szervező a jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat
illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

Web: http://gyermekekkelatermeszetert.eu

