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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
„A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában”
(TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001) projekt keretében

FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet
„Kilátás a balkonomról – ablak a városrészre”
címmel győri polgárok részére
(Adyváros, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Győrszentiván, Jancsifalu,
Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros,
Sziget, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy városrészekben)
Pályázni a fenti városrészekben készült képekkel lehet, amelyek úgy mutatják be a környezetet,
ahogy a pályázó azt lakóhelyének ablakából, balkonjáról kitekintve látja.
(A felvételek elkészítésekor fokozottan ügyeljenek testi épségükre, biztonságukra!)
A képek készülhettek fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal.
A beküldött képeknek egyenként legalább 1,5 MB méretűnek kell lenni. Az ennél kisebbeket a
szervezők automatikusan kizárják a pályázatból.
Egy alkotó maximum 4 db fotóval pályázhat.
A képfájlok nevébe bele kell írni az alkotó nevét ékezetes betűt nem tartalmazó formában,
valamint a kép sorszámát. Például: Kovács Béla, a fájlnévbe beírandó forma: Kovacs_Bela_1
(Kovacs Béla, 1. számú kép)
A pályázati anyagot az alábbi e-mail címre kell küldeni: fotonadorjancsi@gmail.com
Az e-mailben meg kell adni a pályázó nevét, telefonszámát és lakcímét, amelyeket a szervezők a
pályázattal kapcsolatos kommunikációhoz használnak fel.
Beküldési határidő: 2020. május 15. 24.00 óra.
Értesítés a zsűrizésről: 2020. május 31-ig.
A nemzetközi szintű fotóművészekből álló szakértő zsűri által
kiválasztott képekből a könyvtár fotókiállítást rendez,
melynek megnyitóját a veszélyhelyzet megszűnését
követően hirdeti ki.
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A személyt ábrázoló fotónál a pályázó garantálja, hogy a képen látható személy
hozzájárulását adta, hogy a róla készült kép fotópályázatra küldhető, nyilvánosan
megjelenhet. Ezzel kapcsolatban a pályázat kiíróját semmiféle felelősség nem terheli.
A pályázaton való részvétellel és a képek beküldésével a pályázó kijelenti, hogy a beküldött
képek a saját alkotásai. Másnak nincs olyan joga, amely a képek nyilvános bemutatását
kizárná vagy korlátozná. Elfogadja, hogy a pályázat kiírója a zsűri által kiválasztott
beküldött képekből kiállítási célra művészi printeket készítsen, és ezeket kiállításon
bemutassa. Elfogadja, hogy a pályázat népszerűsítése érdekében az alkotó nevének
feltüntetésével a képeket nyomtatott és elektronikus sajtóban, portálon honorárium
fizetése nélkül felhasználhassák. Tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója részére az
alkotások bemutatása, nyilvánosságra hozása miatt semmi nemű honoráriumot nem fizet.

A pályázat díjazása:
- városrészenként (célterületenként) az első három helyezett díjazására kerül sor, 25-20-15 ezer
Ft értékű könyvutalvány formájában;
- az összes helyezett részére két személyre szóló díjtalan belépőjegy a 20. Győri Könyvszalon
nagyszínpadi fizetős rendezvényeire;
- az összes helyezett részére részvételi lehetőség egy, a veszélyhelyzet megszűnését követően
megszervezett fotó-workshopon.
A fotópályázattal kapcsolatos technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető
fotonadorjancsi@gmail.com levélcímen.
Rövidesen digitális tananyag is rendelkezésre fog állni a sikeres pályázati szerepléshez.
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