FOTÓPÁLYÁZAT
A Zselic Fotóklub
Az Együd Árpád Kulturális Központ és Kaposvár-Töröcske Részönkormányzata támogatásával
Meghirdeti

Az I. DEMONSTRO Fotópályázatot
A pályázatra a következő kategóriákban és témakörökben várunk
alkotásokat:
Felnőtt kategória:
1. „Somogyi tájak” témakörben
2. „Generációk” témakörben
Gyermek kategória:
3. „Mindennapjaink” témakörben

A pályázatra a nevezés díjmentes! Amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek.
A fotópályázatra csak saját alkotás nevezhető. Egy alkotó
összesen 5 képet küldhet be témakörtől függetlenül. Monochrom
és színes fotót is elfogadunk. A pályázatra képsorozat is nevezhető (maximum 5 db-os), de a zsűri az alkotásokat külön
képként kezeli. Gyermek kategória, betöltött 14 év alatt.
Nevezés folyamata:
 Regisztrálás a www.demonstro.hu oldalon.
 Adatlap kitöltése a fotópályázat menüpontban.
 A nevezett képek feltöltése az I. Demonstro Fotópályázat kategóriába.
 A nevezett képeket a pályázónak a fotopalyazat@demonstro.hu
e-mail címre is el kell küldenie. A küldéshez csak a regisztrációkor megadott e-mail cím használható.
 A küldött e-mail tárgya: I. Demonstro Fotópályázat - Beküldő
Neve. Az e-mailhez csatolt képek elnevezése az alábbi formátum szerint történjen:
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Azok a pályázati anyagok, amelyek nem a megadott azonosítással érkeznek, nem kerülhetnek zsűrizésre.
Technikai követelmények:
A fotókat JPG formátumban, 72-300 DPI felbontásban várjuk.
A képek hosszabbik oldala minimum 1280 pixel, maximum 5000 pixel lehet, méretük nem haladhatja meg egyenként a 2MB-ot.
Vitás esetben a szervezők kérésére a pályázónak a beküldött kép EXIF információkat is tartalmazó eredetijét be kell
mutatnia.
A beküldött képek semmilyen szerzőjére utaló feliratot,
grafikai elemet nem tartalmazhatnak.
Mobiltelefonnal készült képeket nem fogadunk el!
Pályázati napló:
A pályamunkák beérkezésének határideje:
2012. augusztus 12. 24:00
Zsűrizés: 2012. augusztus 18. a Töröcskei Városrész
program keretében a Töröcskei Közösségi Házban

Napja

A pályázat eredménye a www.zselicfotoklub.hu oldalon a
zsűrizés után megtekinthető. A nyertesek kiértesítése a regisztrációkor megadott e-mail címen történik.
Zsűri:
A zsűri elnöke:

Baksa Ferenc fotográfus.

A zsűri tagjai:
Kovács Péter, a Zselic Fotóklub elnöke
Kiss Zoltán, a Zselic Fotóklub alelnöke
Díjak:
A szervezők mindkét kategóriában díjazzák az első három
helyezettet.

A beküldött fotók a www.demonstro.hu oldalon megtekinthetők.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy
azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért
minden felelősség őt terheli. A pályázat kiírói és lebonyolítói személyiségi és szerzői jogi kérdésekben jogi felelősséget nem vállalnak.
A pályázók a nevezéssel elfogadják, hogy beküldött alkotásaikat a pályázat promóciós céljaira a szervezők a szerzői jogok tiszteletben tartása
mellett térítésmentesen felhasználhatják. Tudomásul veszi továbbá, hogy a
szervezők és a zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

