Fotópályázati Felhívás
„Környezetvédelem vs. Környezetszennyezés Baranya megyében”

A Baranya Megyei Önkormányzat nevében a HPM Design Kft. az „Környezetvédelem vs.
Környezetszennyezés Baranya megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00010 kódszámú projekt keretében
fotópályázatot hirdet, amelyre amatőr és hivatásszerű fotósok jelentkezését egyaránt várjuk.
1.) Téma: Környezetvédelem vs. Környezetszennyezés Baranya megyében
2.) A pályázat tartalmi-technikai feltételei:
- A pályázatra beküldött fotó(k)nak Baranya Megyéhez kell kapcsolódnia: elsősorban a téma
helyszíne, vagy a pályázó állandó lakcíme Baranya Megyében kell, hogy legyen
- kitöltött, aláírt jelentkezési lap benyújtása (eredetiben és elektronikusan)
- egy nevező maximum 3 képet nevezhet
- min. 3MP méret
- JPG formátum
- digitális módosítások csak a kép minőségének érdekében alkalmazott, az egész fotó felületét
érintő változtatásokban megengedettek.
3.) Elbírálás: A pályamunkákat zsűri bírálja el, amely a kiíró képviselőiből és felkért szakmai tag(ok)ból áll.
4.) On-line eredményhirdetés: 2018.március 2.
5.) Díjazás:
A zsűri által díjazásra javasolt képekből az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:
 I. hely
 II. hely
 III. hely
A zsűri és a kiíró által az alábbi különdíjak kerülnek kiosztásra:
 Különdíj az „Üvegházhatást erősítő/gyengítő épített környezeti elemek, jelenségek Baranyában”
bemutatására
 Különdíj az „Éghajlat változás hatásai a természetre Baranyában ” bemutatására
 Különdíj az „Alternatív közlekedés Baranyában” bemutatására
 Különdíj a „Legjobb baranyai ifjú fotós” 18. év alatti, Baranya Megyei állandó lakcímmel rendelkező
pályázó részére
 Különdíj a „Legjobb Telefonos Fotó” mobiltelefonnal
készített fotóra

A zsűri által kiválasztott képekből on-line fotókönyv készül, mely elektronikus formában kerül publikálásra.
A díjazás keretében nyereménytárgyak és szolgáltatások kerülnek átadásra. A pályázat díjazási
keretösszege: min. 100.000,- Ft
6.) Beküldési határidő: 2018.február 28. 23:59:59
7.) Beküldés módja:
- elektronikus formában: e-mailben (fájl-küldő alkalmazás segítségével) az info@hpmdesign.hu email címre küldött anyaggal
- személyesen: a HPM Design Kft. (Pécs, Mária u. 9., II.em.) található irodájában személyes
egyeztetett időpontban leadott elektronikus adathordozóval
- postai úton: a HPM Design Kft. (Pécs, Mária u. 9., II.em.) címre postázott, s a beküldési határidőig
megérkezett elektronikus adathordozóval
8.) Egyéb feltételek:
- A pályázaton való részvétel ingyenes.
- A pályázaton való részvétel korhatárhoz nem kötött.
- A díjak átadásának feltétele a jelentkezési adatlap EREDETI, aláírt változatának leadása!
- A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és
egyidejűleg hozzájárul képei kiállításon, kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban,
fotó-könyvben, a pályázatot propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációban,
továbbá a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével, vagy azok nyilvános
bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden
felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
9.) Kifogás, panasz, fellebbezés, változtatás
A zsűri szakmai, valamint a kiíró etikai döntései ellen nem lehet jogorvoslattal élni. A kiíró fenntartja a jogot
a változtatásra!
A pályázattal kapcsolatos minden információ megtalálható a www.fenntarthatobaranya.hu honlapon és a
facebook.com/ fenntarthatobaranya oldalon.
Pécs, 2018. január 22.

