„Az én zöld városom” fotópályázat
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„Az én zöld városom” fotópályázatát.
Szeged város (elsősorban belvárosi) közterületeinek környezettudatos megújulásáról, a megszépült
parkokról, terekről készült pályamunkákat várunk. Olyan fotókat, amelyek megmutatják, hogy készítőinek
mit jelent a zöld város.
RÉSZTVEVŐK:
A pályázat nyilvános, azon bárki (aki betöltötte a 16. életévét) részt vehet, amatőr és hivatásos fotós,
foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai.
A pályázónak garantálni kell, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői ésszemélyiségi jogokkal
rendelkezik, s ha szükséges, a felmerülő kétségek esetén ezt igazolni istudja. Ebből eredő esetleges vitákban
a kiírók és szervezők felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a pályázó viseli.
Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a fotópályázatra benyújtott mű tekintetében SZMJV
Önkormányzatát - a szerző nevének feltüntetése mellett - felhasználási jog illesse meg. A felhasználási jog
átadása térítésmentes, korlátlan időre szól és kiterjed a mű többszörözésére.
FELTÉTELEK:
Egy pályázó maximum 1 pályaművet küldhet be, mely színes, ill. fekete-fehér kép egyaránt lehet.
NEVEZÉSI DÍJ:Nincs
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
Az elkészült alkotásokat 2021. január 31-én éjfélig várjuk.
FOTÓ BEKÜLDÉSE:
A pályázati képek digitálisan JPG formátumban, sRGB színmódban, minimum 3543x2362 (8 megapixel)
méretben küldhetők be.
Digitális beküldési cím: fotopalyazat@szvp.hu
A beküldött képek digitális változatának fájlneveit a következő módon kell megadni:
Név_Lakhely_Képcím
(Példa: KisgucziGergő _Kukutyin_Erzsébet liget)
ÉRTÉKELÉS
A pályaműveket 3 tagú szakmai zsűri bírálja el. Kiválasztják a legjobb 10 fotót, és azon belül meghatározzák
az 1, 2. és 3. helyezettet.
DÍJAZÁS:
A nyertes művek beküldői pénzjutalomban (1. helyezett: 50.000.-Ft, 2. helyezett: 30.000.-Ft, 3. helyezett:
15.000.-Ft), valamint oklevélben részesülnek. A legjobb 10 fotót kiállítjuk a „Zöld város kialakítása a szegedi
Belvárosban” című projekt átadó ünnepségén, a Móra parkban.
PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ kérhető: Turai Ildikó20/388-0550
PÁLYÁZATI NAPTÁR:
Beadási határidő: 2021. január 31.
Zsűrizés: 2021. február 5-ig
Eredményhirdetés időpontja: 2021. február 8. 15 00
Eredményhirdetés helye: online felületen, www.szeged.hu
honlapon
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.
A fotópályázat a Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban (TOP6.3.2-16-SG1-2017-00004) projekthez kapcsolódik.”

