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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagybajom Város Önkormányzata

„Nagybajom – A gólyák városa”
címmel fotópályázatot hirdet.
A pályázat célja Nagybajomnak, mint Magyarország Európai Gólyás Településének a bemutatása,
különleges pillanatainak, hangulatainak és színeinek a fotográfia eszközeivel történő
megörökítése.
I. Nevezés
 A pályázat nyílt és ingyenes.
 Egy pályázó maximum 5 saját készítésű fotóval nevezhet.
Két korcsoportban lehet nevezni:
1. Ifjúsági kategória: 18 éves korig
2. Felnőtt kategória: 18 éves kortól
A pályaműveket a kiírás napjától a végső beküldési határidőig, azaz 2014. július 15-ig fogadjuk.
II. Kategóriák
A pályázatokat az alábbi témákban várjuk:
1. Nagybajom hangulatai
2. Természeti értékek Nagybajomban és környékén
Egy nevező mindkét kategóriában indulhat.
III. Zsűrizés és díjazás
 A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el a pályázat beküldési határidejét követő héten.
 Mindkét korosztály mindkét kategóriájának első 3 helyezettjét díjazzuk.
 A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.
A pályázat eredményhirdetésére és a beérkezett fotók kiállítására várhatóan 2014. július 25-én
kerül sor.
Valamennyi pályázatot digitálisan, JPG formátumban kell elküldeni a golyakvarosa@gmail.com
címre az alábbi információkkal együtt:
 a kép készítésének ideje és helye,
 a kép címe,
 korosztály és kategória megadása,
 a pályázó elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

www.nagybajom.hu
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További információ itt kérhető:
Személyesen: Pirka Mátyás
Telefonon: +36 20 479 2526
E-mailen: golyakvarosa@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nagybajom.agolyakvarosa

A nevezéshez kapcsolódó egyéb feltételek:









A szervezők nem felelősek semmilyen körülményért, ami miatt egy pályamunka nem érkezik
meg használható (megtekinthető és az eredeti file-lal megegyező) formában, vagy egyáltalán
nem érkezik meg a beadási határidőre a pályázat beadási címére.
A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban
szereplő, illetve jogszabályban rögzített feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a
pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.
A megadott adatokat Nagybajom Város Önkormányzata adatbázisában rögzíti, azokat
harmadik félnek az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki.
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó,
továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez főződő jogait. Amennyiben a beadott
fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez főződő jogait megsértik, akkor az
abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes felelősséggel tartozik és köteles a
pályázat kiíróját mindennemű igény alól mentesíteni.
A pályázati feltételek elfogadása feltétele a pályázatra való regisztrációnak. Azáltal, hogy a
pályázó benyújtja pályázati anyagát, tanúsítja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a
pályázati feltételeket. A pályázó a fotók pályázatra való beadásával hozzájárul, hogy a
szervezők térítésmentesen felhasználják a képet (a szerző nevének feltüntetésével) a
pályázat céljaira, valamint a szervező elektronikus és nyomtatott kiadványaikban, promóciós
és reklámanyagaikban. Ez nem érinti a kép szerzői jogát, az továbbra is a pályázó
tulajdonában marad.
A kiállított művek a város tulajdonában maradnak.
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