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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

„Győr-Újváros szociális városrehabilitációjához kapcsolódó 

társadalmi együttműködést erősítő komplex program” 

(TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001) projekt keretében 

 

FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet 

„Újváros fényben és árnyékban” címmel  

a fotográfia iránt érdeklődő győri polgárok részére 

 

 

Pályázni Győr-Újvárosban 2020 után készült alkotásokkal lehet. 

Egy pályázó 5 alkotást küldhet be.  

A fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készült pályaművek méretének legalább 2MB 

fájlmérettel kell rendelkezniük jpeg fájlformátumban. 

 

Pályázni két kategóriában lehet: 

1. Győr-Újváros városrészben állandó lakcímmel rendelkező alkotó. 

2. Más lakcímmel rendelkező pályázó 

 

A személyt ábrázoló fotónál a pályázó felelőssége, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz 

szükséges hozzájárulásokkal rendelkezzen. A személyiségi jogok megsértésével 

kapcsolatban minden következmény a pályázót 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. 
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A pályázati anyagot az alábbi e-mail címre kell beküldeni a nevezési lappal együtt: 

ujvarosfenyei@gmail.com  

Beküldési határidő: 2023. január 15. 24.00 óra. 

Értesítés a zsűrizésről: 2023.január 25-ig. 

A fájlok elnevezése: 

szerző neve ékezetek nélkül + sorszám a nevezési lapon.  
(pl. szabo-bela01 = Szabó Béla 1. kép)  

 

Díjazás mindkét kategóriában: 

1 díj: 15.000 Ft 

2.díj: 10. 000 Ft 

3.díj: 5000 Ft. 

 

Kategóriánként a 10-10 legjobb alkotásból a díjkiosztó alkalmával kiállítás nyílik a 

Kisfaludy Károly Könyvtárban. 

 

A pályázókat segítendő 2022. december 12-én, hétfő 16 órakor Szabó Béla fotóművész 

a Városfényképezés-Streetfotózásról tart előadást a Kisfaludy Károly Könyvtárban. 

 
 

PÁLYÁZATI NAPTÁR:   

 2022. december 12. 16:00           Szabó Béla fotóművész Városfényképezés-

Streetfotózás előadása 

2023. január 15. 24:00     Pályaművek beküldésének végső határideje 

2023. január 25-ig      Pályázók értesítése a zsűrizés eredményéről 

2023. február 5-ig      Kiállítás megnyitója a Kisfaludy Károly Könyvtárban 
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