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A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete fotópályázatot hirdet

Lakóhelyem, Nagyoroszi – 2014
címmel.
Ma már mindenki készít fotót, köszönhetően a sokféle eszköznek – mobiltelefon, digitális
fényképezőgép -, amelyekkel bárhol, bármikor megragadhatja a pillanatot. Ez adta az ötletet, hogy az
egyesület meghirdessen egy olyan pályázatot, melyre várjuk a fotókat, pps bemutatókat s amelyekből –
előzetes zsűrizést követően – honlapunkra is feltöltjük.
A téma: Nagyoroszi.

A pályázat célja:
Nagyoroszi épített és természetes környezetében rejlő szépségek bemutatása, népszerűsítése
hagyományok ápolása, értékeink és eseményeink fotókon történő megörökítése.

A pályázat kategóriái:




1. kategória:
2. kategória
3. kategória:

„Lakóhelyem, Nagyoroszi ma” fotópályázat;
„Nagyoroszi képekben régen és most” fotópályázat;
„Lakóhelyem bemutatása" ppt formában

1. kategória „LAKÓHELYEM, NAGYOROSZI MA”
A pályázat feltételei:
A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következő
kritériumoknak:

a fényképeknek a pályázat időtartama alatt (2014. február 15. – 2014. szeptember 30.
között) kell beérkezni a pályázat címére:
nyuletube.fotopalyazat@gmail.com .
A beküldő E-mail üzenet részében meg kell adni:
o
a pályázó nevét;
o
a kép címét;
o
a kép készítésének idejét;
o
a kép készítésének beazonosítható helyét;
o
a pályázó által szükségesnek ítélt egyéb adatokat.

a megadott E-mail-ban való beküldés helyett, választható pendrive-on, vagy CD-n törtnő
benyújtás az egyesület irodájában előzetes egyeztetés alapján;

amennyiben a pályázó másképp nem rendelkezik, úgy nevét a képek feltöltésekor
közzétesszük;

a fotózás helye Nagyoroszi és Drégelyvár 10 km-es környezete (Börzsöny-hegység);

a képek nem tartalmazhatnak vízjelet vagy dátumbélyegzőt;
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a pályázat témái:
o
természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, időjárási jelenségek,
fényjátékok, vizek);
o
panorámaképek;
o
turistautak, pihenőhelyek, emlékhelyek;
o
életképek eseményekről;
létezik továbbá “kritériumképek” az indulók részére, melyekből minden pályázónak képei
között lennie kell az alábbiak szerint:
o
2 db a falu műemlékeiről, nevezetességeiről;
o
2 db a falu rendezvényein készült fotó.
kérjük, hogy a képek elsősorban a falura és környezetére koncentráljanak emberek vagy
portrék bemutatása helyett;
a pályázatra beküldött fotók Nagyoroszi legszebb arcát mutassák! A képeknek legyen
egyértelmű üzenete vagy hangulata! Fontos, hogy egyedi módon vonják magukra a
szemlélő figyelmét. Nagyoroszi természet és élet szépségének bemutatását várjuk a
pályázóktól.

Részvételi feltételek:

a pályázaton bárki részt vehet, életkortól, foglalkozástól és lakhelytől függetlenül;

nevezési díj nincs;

egy pályázó legfeljebb 15 db, fekete-fehér vagy színes, digitális saját fotóval pályázhat. A
digitális fotókat jpg formátumban kell beküldeni a megadott E-mail címre;

különleges művészi indok esetén papírkép is elfogadható, melynek legkisebb mérete: 30 x
40 cm. 3-6 képből álló sorozat egy képnek számít. Sorozat esetén az egyes képek
legkisebb mérete: 24 x 30 cm;

a digitális fotók fájlnevét a következő formában kell megadni: SAJÁT
NÉV_1_KATEGÓRIA_FOTÓ CÍME_FOTÓ SORSZÁMA 1-15-ig.jpg. Például:
kis.jános_1kategória_Nagyoroszi.télen_01

papírkép esetén, a fotó hátoldalán olvashatóan fel kell tüntetni a pályázat címét, a pályázó
nevét és a fotó címét valamint sorszámát 1-15-ig. Sorozat esetén a sorozat tagjait
ugyanazon sorszámmal és a.-f. betűvel kell jelölni;

a pályázat e kategóriájában:
o
diáról, papírképről, monitorról szkennelt vagy fényképezett kép nem nevezhető;
o
a képek digitálisan korrigálhatók az eredeti látvány helyreállítása, minimális
hangsúlyozása erejéig. A drasztikusabb képmanipuláció, illetve a minőségbeli
javításon túlmenő editálás nem megengedett. A pályázat célja eredeti képek
valósághű bemutatása, és nem a képek utólagos manipulálása. A pályázat kiírója a
pályázót az eredeti, nyers fotográfia megküldésére kérheti, amennyiben azt
szükségesnek látja a túlzott képmanipulálás gyanúja miatt. Ennek visszautasítása a
kép nevezésének törlését eredményezheti;

a kép nem készülhetett 2012. 01. 01.előtt;

csak a pályázati kiírásnak megfelelő fotók kerülnek elbírálásra.
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2. kategória „NAGYOROSZI KÉPEKBEN RÉGEN ÉS MOST”
A pályázat célja:
Egy virtuális időutazás Nagyorosziban.
A múlt században Nagyoroszi nevezetességeiről, utcáiról és épületeiről és egyes eseményeiről,
valamint a Drégelyvárról sok papír alapú fénykép és képeslap készült, melyek a mai ember számára
korhűen mutatják be az egykori életet a falunkban.
Ezeket a fényképeket, korabeli képeslapokat csak otthon családi környezetben, újabban már az
interneten is lehetőségünk van megtekinteni.
De már a régi fotókon, képeslapokon nem ismered fel az épületeket, vagy csak szeretnéd
összehasonlítani a mostani állapottal?
Pályázat e kategóriájának célja a régi és a mostani állapot bemutatása egy képen.
A pályázat feltételei:
A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következő
kritériumoknak:

a „létrehozott új kép”-eknek a pályázat időtartama alatt (2014. február 15. – 2014.
szeptember 30. között) kell beérkezni a pályázat címére:
nyuletube.fotopalyazat@gmail.com .
A beküldő E-mail üzenet részében meg kell adni:
o
a pályázó nevét;
o
a „létrehozott új kép” címét;
o
a képek készítésének idejét, a ”régi kép” esetén az ismert, vagy az esetleges ideje;
o
a kép készítésének beazonosítható helyét;
o
a pályázó által szükségesnek ítélt egyéb adatokat.

a megadott E-mail-ban való beküldés helyett, választható pendrive-on, vagy CD-n törtnő
benyújtás az egyesület irodájában előzetes egyeztetés alapján;

amennyiben a pályázó másképp nem rendelkezik, úgy nevét a képek feltöltésekor
közzétesszük;

a képek nem tartalmazhatnak vízjelet vagy dátumbélyegzőt;

a pályázni lehet e kategóriában bármilyen régi kép, fénykép, vagy képeslap
felhasználásával, ami Nagyorosziban, vagy a Drégelyvárban készült, illetve azt mutatja
be;

a pályázat e kategóriájába a „létrehozott új kép”-et elkészítheted:
o
egy „régi kép”, vagy képeslap kiválasztása alap képként;
o
a helyszínen, lehetőleg onnan, ahonnan a korabeli kép is készült, „új kép”
készítése;
o
a két képből utólagos munkával és korrigálások elvégzésével, egy „létrehozott új
kép” készítése:
 egymásmellé téve a képeket (baloldalon, vagy felül a „régi kép”, a
jobboldalon, vagy alul az „új kép”),
 vagy összemontírozással, a két kép egymásba illesztésével;
 az így „létrehozott új kép”-pel, ahol egy fényképen a múlt, és a jelen és
látványosan összevethető, mi hogyan változott az évek alatt, lehet pályázni.
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Részvételi feltételek:

a pályázaton bárki részt vehet, életkortól, foglalkozástól és lakhelytől függetlenül;

nevezési díj nincs;

egy pályázó legfeljebb 15 db, fekete-fehér vagy színes, digitális saját fotóval pályázhat. A
digitális fotókat jpg formátumban kell beküldeni a megadott E-mail címre;

a digitális fotók fájlnevét a következő formában kell megadni: SAJÁT NÉV_INDULÁSI
KATEGÓRIA SZÁMA_FOTÓ CÍME_FOTÓ SORSZÁMA 1-15-ig.jpg. Például:
kis.jános_2kategória_iskola_01

papírkép esetén, a fotó hátoldalán olvashatóan fel kell tüntetni a pályázat címét, a pályázó
nevét és a fotó címét valamint sorszámát 1-15-ig;

a pályázat e kategóriájában:
o
a „régi kép” lehet diáról, papírképről, monitorról szkennelt, vagy az internetről
letöltött kép, képeslap;
o
a saját készítésű „új kép” digitálisan korrigálhatók az eredeti látvány
helyreállítása, minimális hangsúlyozása erejéig. A drasztikusabb képmanipuláció,
illetve a minőségbeli javításon túlmenő editálás nem megengedett;

az „új kép” nem készülhetett 2012. 01. 01. előtt;

csak a pályázati kiírásnak megfelelő fotók kerülnek elbírálásra.
3. kategória: „LAKÓHELYEM BEMUTATÁSA"
A pályázat célja:
Egy, a lakóhelyünkkel kapcsolatos pps bemutató elkészítése.
A pályázó ne azt mutassuk meg, hogy mit tud a pps készítő programról, hanem azt, hogy a
bemutatott témáról mit tud!
A pályázat feltételei:
A pályázatra minden pps bemutatót szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következő
kritériumoknak:

a bemutatónak a pályázat időtartama alatt (2014. február 15. – 2014. szeptember 30.
között) kell beérkezni a pályázat címére:
nyuletube.fotopalyazat@gmail.com .
A beküldő E-mail üzenet részében meg kell adni:
o
a pályázó nevét;
o
az iskola nevét és osztályát;
o
a bemutató címét;
o
a bemutató elkészítésében segítséget nyújtó nevét, a pályázóhoz való kötődés
formáját (pl. szülő, testvér, tanár, stb.);
o
a pályázó által szükségesnek ítélt egyéb adatokat.

a megadott E-mail-ban való beküldés helyett, választható pendrive-on, vagy CD-n törtnő
benyújtás az egyesület irodájában előzetes egyeztetés alapján;

amennyiben a pályázó másképp nem rendelkezik, úgy nevét a bemutató feltöltésekor
közzétesszük;

a pps bemutatóban képeket, zenét, írott és hangos szöveget is el lehet helyezni;
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a felhasznált képek lehetnek saját készítésű, archív (régi digitalizált képek), illetve az
internetről letöltött képek;
a felhasznált kép tartalmi elemeinek a módosítása, montázs, a képelemek eltávolítása vagy
beillesztése nem elfogadható;
a pályázni lehet e kategóriában bármilyen bemutatóval, ami kapcsolatos Nagyoroszival,
vagy Drégelyvárral.
Bemutatható tárgya lehet például:
o
Nagyoroszi, vagy a Drégelyvár története, vagy a történetének egy része;
o
a mai Nagyoroszi, a Börzsöny, vagy a Drégelyvár;
o
Nagyoroszi hagyományai, nevezetességei, intézményei, üzemei;
o
az itt élők, vagy az itt születtek;
o
a falu díszpolgárai, stb.
a pályázatra beküldött bemutató alapvető követelményi:
o
az első kép a bemutató címét, készítőjének nevét;
o
utolsó kép az esetleg felhasznált zenei szám szerzőjét, címét és az előadójának
nevét tartalmazza;
o
a bemutató automatikus futású és az esetleg használt zene megfelelő befejezésű
legyen.
o
a felhasznált képek nem tartalmazhatnak vízjelet vagy dátumbélyegzőt;
a bemutató nem tartalmazhat, a napi politikával kapcsolatos kérdéseket, állításokat és
képeket, illetve obszcén kifejezéseket.

Részvételi feltételek:

a pályázaton csak általános iskolai és középfokú oktatási intézet tanulói indulhatnak;

nevezési díj nincs;

egy pályázó legfeljebb 2 pps bemutatóval pályázhat;

bármilyen pps készítő használható;

a megadott E-mail címre beküldendő pps bemutatók fájlnevét a következő formában kell
megadni: SAJÁT NÉV_INDULÁSI KATEGÓRIA SZÁMA_PPS CÍME_PPS
SORSZÁMA 1-2-ig.pps.
Például: kis.jános_3kategória_nagyoroszi.története_01

az elkészített és a pályázatra benyújtott pps bemutató nyilvánosság előtt, illetve a pps
videó változata youtube-on, videa.hu-n, vagy más videó megosztón még nem került
bemutatásra;

csak a pályázati kiírásnak megfelelő bemutatók kerülnek elbírálásra.

A képek, bemutatók értékelése
A képeket és pps bemutatókat a beküldéskor történő előzetes elbírást követően folyamatosan
tesszük közzé a .https://www.facebook.com/Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete facebook
oldalunkon.
A legjobb képek és pps bemutatók kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben
azon képek és pps bemutatók kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább 50 like-ot és legalább 20
megosztást kaptak facebook oldalunkon.
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Az így kiválogatott képeket és pps bemutatókat az Egyesület által felkért zsűri értékeli.
Elnök:

Andrásfalvi-Faragó Zoltán

író, újságíró

Tagok:

Kapás Ildikó
Vigyinszki Attila
Krasznai Gyula
Dombovári András
Nagy Katalin

önkormányzat részéről
tanár-festő,
Civil Fórum részéről
egyesület titkára,
egyesület Kulturális Bizottságának elnöke

Díjak:




kategóriánként a legjobb fotó, illetve legjobb pps bemutató;
közönségdíj (legtöbb like-kot kapott kép, a pályázat teljes időtartalma alatt);
közönségdíj (legtöbb like-kot kapott pps bemutató, a pályázat teljes időtartalma alatt)
a díjak egy-egy 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány.

A pályaművek leadási határideje: 2014. szeptember 30. 18:00
A díjazott képeket, pps bemutatókat:
2014 októberében a II. „Nagyoroszi – Most” rendezvényünkön ismertetjük és mutatjuk be.

Egyéb feltételek és szerzői jogok
Pályázó a képek, pps bemutatók beküldésével automatikusan:
1. elfogadja a pályázati feltételeket;
2. a képek és bemutatók beküldésével a beküldő azok tulajdonjogát a Nyugállományú
Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesületének adományozza;
3. nyilatkozik, hogy az általa benyújtott képek, vagy pps bemutatók saját eredeti alkotása,
szerzői joga őt illeti, a benyújtott fotókon szereplők beleegyezésével rendelkezik, továbbá
a benyújtott pályamunka más személyiségi jogait nem sérti;
4. elfogadja, hogy a kiíró csak azokat a pályamunkákat értékelik, melyek megfelelnek a
pályázati feltételeknek, illetve elérik az általuk elvárt művészi szintet;
5. hozzájárul, hogy a kiíró a pályamunkákat – a szerző megjelölésével – saját
kommunikációjában
illetve
kiállítások
alkalmával
népszerűsítés
érdekében
térítésmentesen használja akár a pályázat zárása után is.
A pályázatról folyamatosan érdeklődni lehet:
E-mail cím:

nyuletube@gmail.com

Nagyoroszi, 2014. február 07.

Csordás István sk.
egyesület elnöke
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