Népkör Magyar Művelődési Központ
fotópályázatot hirdet.

A fotópályázaton bárki részt vehet
életkortól és foglalkozástól függetlenül.
A fotópályázat célja a legjobb kortárs alkotóknak bemutatkozási, kiállítási lehetőség
biztosítása.

Helyszín: Népkör Magyar Művelődési Központ
24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.

Időpont: 2017. október 20.

KATEGÓRIÁK:
A. INTERETNO FESZTIVÁL KÉPEKBEN (A pályázatra olyan fotókat várunk
melyek az Interetno fesztivál hangulatát és világát adják vissza. A beküldött munkák
az idei és előző évek fellépőinek, kirakodóinak valamint Etnopolisz lakóinak
sokszínűségét mutatják be.)
B. Kötetlen (color és monochrom)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt
vehet.
Nevezési díj nincsen.
Egy szerző kategóriánként 4 - 4 képet küldhet be.
A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, de csak
digitális JPG formátumban fogadják el a rendezők az alkotásokat.
A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket az alkotók nevének feltüntetésével a
rendező szabadon felhasználhatja (CD, sajtó, TV, Weboldal).
A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott
pályamű fölött.
A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.

A zsűri döntése végleges és nem vitatható.
A pályázaton elfogadott alkotásokat a Népkör Magyar Művelődési Központban kiállítjuk.
Minden pályázó a kiállítás anyagából készült digitális katalógust kap (PDF).

A KÉPEK BEKÜLDÉSE:
A képeket a nevezési lappal együtt, digitális formában, a hosszabbik oldala: 3500 pixel
méretben, maximum 3 Mb. nagyságban, 300 dpi méretezve kérjük elküldeni, egy vagy
több e-mail mellékleteként. Egy e-mail mérete a csatolmányokkal együtt ne haladja meg
a 10 Mb-ot!
Beküldési cím: nepkormmk@gmail.com
A pályaműveket elfogadjuk CD-n, vagy DVD-n is.
Az alkotásokat a következő címre várjuk – postai úton vagy személyesen:
Népkör Magyar Művelődési Központ
24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.
A pályázaton elfogadott képek kinyomtatását a Népkör MMK saját költségére vállalja.
Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el.
A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.

A KÉPFÁJLOK ELNEVEZÉSE:
Az első három karakter az alkotó vezetéknevének első három karaktere, a második három
karakter az alkotó keresztnevének első három betűje, a hetedik karakter a kategória
megnevezése A vagy B, - kép címe.
Pl: Molnár Tibor A kategória, kép címe : Tánc = Mol-Tib-A-Tánc
PÁLYÁZATI NAPTÁR:
Beküldési határidő: 2017. szeptember 30.
Zsűrizés: 2017. október 6.
Eredményhirdetés: 2017. október 20.
Kiállítás megnyitó: 2017. október 20.

ZSŰRI TAGJAI:

Csaszkó József, fotóművész, esküvőfotós
Csákány Lóránt, Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémia BizottságFotóművészeti Munkabizottsági Tag
Kovács Flórián, tájépítész, esküvőfotós, a Népkör MMK „Kattints” fotós szakkör
oktatója
Molnár Edvárd, dr. Bodrogvári Ferenc díjas fotóművész

DÍJAZÁS:

Díjazás A kategória 1-3. díj: egyedi oklevél és tárgyjutalom. A zsűri különdíjakat
adományoz, amelyet tárgyjutalommal díjaz.
B kategória 1-3. díj: egyedi oklevél és tárgyjutalom. A zsűri különdíjakat
adományoz, amelyet tárgyjutalommal díjaz.

Valamint a díjazottaknak lehetőséget biztosítunk a Népkör Magyar Művelődési Központ
Oláh Sándor körgalériájában egy-egy önálló fotókiállítás megrendezésére.

Információ: Népkör MMK (tel: 024/557-033, e-mail: nepkormmk@gmail.com vagy
info@nepkor.rs)

