„A mi Nagybajomunk”
Fotópályázat és kiállítás
Az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület
meghirdeti 1. fotópályázatát „A mi Nagybajomunk” címmel.
A pályázat célja:
A pályázat célja Nagybajom bemutatása, különleges pillanatainak, hangulatainak
fényképeken történő megörökítése. A szervezők arra kérik a pályázókat, hogy
fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített alkotásaikon keresztül mutassák be,
milyennek látják Nagybajomot (természeti és épített örökségét, történelmi helyeit, az itt élők
mindennapjait és ünnepeit, fellelhető hagyományait, a települést övező tájakat stb.).
Kategóriák:
I. 10-14 év közötti gyermek mobiltelefonos
II. 15 és 20 év közötti ifjúsági mobiltelefonos
III. Nyílt felnőtt mobiltelefonos (10 éves kortól bárki nevezhet, aki a jelentkezési
feltételeknek megfelel)
IV. Nyílt felnőtt fényképezőgépes (10 éves kortól bárki nevezhet, aki a jelentkezési
feltételeknek megfelel)
Díjazás:
MINDEN KATEGÓRIA MINDEN RÉSZTVEVŐJÉT DÍJAZZUK!
A IV. Nyílt felnőtt fényképezőgépes kategória díjazása:
1. hely: 30 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom
2. hely: 20 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom
3. hely: 10 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom
Különdíjak a IV. kategóriában:
 Közönségszavazat: 30 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom
 Különdíj:
30 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom
Az I-III. kategóriában indulókat is díjazzuk helyezések és különdíjak szerint is!
Minden résztvevőt díjazunk! A díjazás kialakítására a résztvevők számától függően a
pályázati időszak végéig kerül sor.

„A mi Nagybajomunk”

Részvételi szabályzat:
1. A pályázat nyitott mindenkinek, aki Nagybajomban él és/vagy innen elszármazott.
2. Minden résztvevő min. 5, max. 15 digitális képpel nevezhet.
3. Képek készítési módja: fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal.
4. Képméret: minimum 2 MB
5. A JPG-fájlokat a kép sorszáma és címe szerint kell elnevezni.
6. A képeken utómunka az alapvető képkorrekcióig engedélyezett (világosítás, színezés
stb.). Lényegi képelem nem kerülhet módosításra.
7. A fotókon és a képcímekben semmilyen jelzés nem utalhat a szerzőre.
8. Jelentkezés módja:
E-mailben, postai úton vagy személyesen az alábbiak szerint:
Jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2018. május 31.
Fényképek és összesítő lap beküldésének határideje: 2018. szeptember 30.
Jelentkezési lap és összesítő lap innen tölthető le: www.nagybajomfigyelo.hu
A digitális fényképeket, JPG formátumban az összesítő lappal együtt kell elküldeni.
E-mailben: alternaivegyesulet@gmail.com
Postán: „ALTERNAIV” Egyesület, 7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 19.
Személyesen: Gyergyai Albert Városi és Iskolai Könyvtár, Nagybajom, Kossuth u. 14.
A postán vagy személyesen beküldött pályázatokat CD-re vagy pendrive-ra másolva,
lezárt borítékban kérjük benyújtani.
9. Nevezési díj nincs.
Zsűri: később kerül nyilvánosságra. A képek anonimitásáról a szervezők gondoskodnak.
Pályázati naptár:
 Jelentkezés a pályázatra a jelentkezési lapok beküldésével: 2018. május 31-ig.
 Fényképek beküldése: 2017.11.01. és 2018.09.30. között folyamatosan.
 Zsűrizés: 2018.10.15-ig
 Közönségszavazás: 2018.10.31-ig
 Értesítés: 2018.11.30-ig
 Kiállítás és díjazás: 2018 decembere
A beküldött és elfogadott képekből a Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Házban
díjátadással egybekötött kiállítást szervezünk az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális
Egyesület – Nagybajomi Ifjúsági Kör 15. születésnapi ünnepségén. A kiállítás az
„Alternaiv” Egyesület szemléletformálása a helyi közösségek fejlesztéséért
rendezvénysorozat része.
FŐ TÁMOGATÓINK:

Európai Unió Európai Szociális Alap
Gölcz Dénes és a Panda Security Hungary

Témaajánlás:
A felsorolt témák csupán ajánlások, a pályázó szabadon dönthet a képek témájáról a
pályázat céljaihoz illeszkedően. Fényképek készítésére 2017. november 1-jétől 2018.
szeptember 30-ig 11 hónap áll rendelkezésre, így a pályázóknak lehetőségük van a
különböző témákat más-más hónap fényeiben megvilágítani.
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Ajánlott témák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Városkép, utcakép
Templomok, épületek
Szobrok, emlékművek
Temetők
Puszták
Gólyák
Erdei kisvasút

8. Emberek, pillanatok
9. Gondolatok, érzések
10. Kapcsolatok, kötődések
11. Advent, karácsony
12. Rendezvények, közösségek, sport
13. Természet, tavak, tájvédelmi körzet
14. Egyéni ötletek

Információ:
Személyes: Pirka Mátyás, Rázsits Veronika, Szabó Roland
Telefonos: +36 20 479 2526, +36 30 356 5222, +36 20 574 0138
E-mailes: alternaivegyesulet@gmail.com
Facebook: facebook.com/alternaivegyesulet
A nevezéshez kapcsolódó egyéb feltételek:
 Pályázni csak saját készítésű képekkel lehet! A szerzői jogok megsértése esetén,
minden felelősség a pályázóra hárul!
 Az alkotások beküldésével a szerzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fotókiállítás és a
pályázat népszerűsítése érdekében felvételeik szerzői jogdíj fizetése nélkül, időbeli és
térbeli korlátozás nélkül jelenjenek meg a digitális és írott sajtóban, katalógusokban, a
szervezők promóciós anyagaiban, a szerzők nevének feltűntetésével.
 A kiállított művek a szervezők tulajdonában maradnak.
 A pályázati kiírás változtatásának jogát a szervezők fenntartják.

Támogatóink és partnereink köre folyamatosan bővül.
Bázis Informatika, Nagybajom Város Önkormányzata, „Nagybajomért” Közalapítvány,
Nagybajomi Kulturális Igazgatás Intézménye, Nagybajom Figyelő, RollanDDesign
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