BFE házi fotópályázat - 2020
A pályázat tudnivalói
1. A pályázaton a BFE tagjai és tagjelöltjei vehetnek részt.
2. Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb három fotó küldhető be.
3. A pályázatra fotókat a http://www.bia-contest.hu webcímen lehet feltölteni.
4. A feltöltés feltétele egy előzetes regisztráció, mely szintén a fenti webcímen keresztül
lehetséges.
5. A fenti oldal megnyitásának és a pályázat kiírásának dátuma 2020. március 14-e. A képek
feltöltésére 2020. március 14. - március 21. között van lehetőség.
6. Technikai probléma esetén a bfefoto@gmail.com címen lehet segítséget kérni.
7. A pályázatra feltölthető képek:
7.1. hosszabbik oldala pontosan 2500 képpont
7.2. mérete maximum 3 Mbyte
7.3. formátuma jpg
7.4. színtere sRGB
7.5. fájl-neve tetszőleges, az angol ABC betűit, számokat és az alsóvonás karaktert
tartalmazhatja (ékezetes betűk, szóköz, grafikai jelek nem lehetnek benne)
7.6. címe max. 40 karakter lehet. Ezt és ilyen formában fogod viszontlátni mindenhol,
ahol hivatkozás történik a későbbiekben a képre. (vetített kiállítás, hivatkozás)
Kérlek magyar címeket használj; kis betűkkel, nagy kezdőbetűvel, a magyar helyesírás
szabályai szerint. A kép címében nem szerepelhet a neved.
7.7. nem tartalmazhatnak jelzést (pl. vízjel) amely a szerzőre utal
8. A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók
alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi
engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos
szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb
személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó
teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a rendezőt és a pályázat kiíróját mindennemű
jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
9. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek
zsűrizésre.

10. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül
felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. Az elfogadott alkotások, valamint a
kiállítás anyaga később elérhető lesz a https://www.facebook.com/biatorbagyifotoklub
oldalon és/vagy a www.biatorbagyifotoklub.hu webes felületén. A fotók megjelenítésre
kerülhetnek a Biatorbágy Város Önkormányzata felügyelete alatt álló Biatorbágyi Körkép
című újságban a szerző nevének feltüntetése és a szerző által írt néhány mondatos
ismertetője mellett. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a kiíró csak a
pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.
11. A zsűrizés egykörös. A pontszámok egyezősége esetén a zsűri dönti el a helyezés
sorrendjét.
12. A pályázatra két évnél nem régebben exponált képekkel lehet nevezni. A rendezőség
bekérheti az Exif adatokat is tartalmazó állományt.
13. Kategóriák:
A. Színes
B. Fekete-fehér
C. Remény - értelmezd szabadon
14. Zsűritagok: (március 21.)
1)
2)
3)
4)
5)

Hipságh Gyöngyi
Horosnyi Sándor Attila
Liziczai Miklós
Szepesi Julianna
dr. Tóta Krisztián

Soproni Fotóklub
EFIAP, A-MAFOSZ/p
Duna Fotóklub
AFIAP, A-MAFOSZ/b
Győri Fotóklub Egyesület
A-MAFOSZ
Kőbányai Fotóklub
EFIAP, A-MAFOSZ/b
EFIAP, A-MAFOSZ

Zsűrizésnél képenként a legkisebb és a legnagyobb pontszámot figyelmen kívül hagyjuk,
a fennmaradó három pontszám összege képezi a pontszámot. A zsűritagok minősítéseit
a MAFOSZ honlapja alapján írtam a kiírásba.
15. Pályázati naptár:
Képfeltöltési lehetőség:
Zsűrizés határideje:
Eredmény közzététele:
Slide-show

Biatorbágy, 2020. március 14.

2020. március 14. 00:01 - március 21. 23:59
2020. március 24.
2020. március 24.
2020. március 31.

