
Amatőr fotópályázat 

 
Az Ászár Községért Közalapítvány fotópályázatot hirdet amatőr fotósok részére . 
A pályázat 1 fordulós. A képeket az info@aszar.hu  e-mail címre kell megküldeni 2014. július 31. 23 
óra 59 percig.  
Téma:  

1. Ászár növény és állatvilága 
2. Ászári életképek 

 

Pályázati feltételek, tudnivalók 

 
A fotópályázaton részt vehet bárki, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. 
A pályázatra 2014. január 1. után készült képek küldhetők be. 
Egy pályázó egy témában maximum 4 önálló képpel nevezhet. 
I., II., III.,  helyezettet hirdetünk témánként, díjazásuk: 50.000,- 30.000,- és 20.000 forint . 
A helyezetteket külön levélben értesítjük; 
A beérkezett művek folyamatosan láthatók lesznek Ászár község honlapján.(www.aszar.hu) 
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. 
A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben 
hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen 
használják. 

A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben 
hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket 
térítésmentesen használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is. 
A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a képeket a www.aszar.hu  oldalon megjelenítsék és a pályázat 
archívumában megőrizzék. 
A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a pályázat kiírói 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák későbbi kiadványaikban. 

 A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a 
pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.  

Formai és technikai követelmények 
Képfájl technikai feltételek: 

fájltípus: JPEG (tartalmazza az exif adatokat, amelyből kiderül a fényképezés dátuma és a 
fényképezés paraméterei) 
a kép hosszú oldala 1920 pixel 
az oldalak aránya 3:2 

 
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE! 
Nem számít a fotó manipulálásnak: 
A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása. 
A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, 
élességének állítása. 
A színes felvételek fekete-fehérré alakítása. 
Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása. 
A fotók manipulálásának számít: 
Képelemek kiretusálása/hozzáadása 
A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója. 
Digitális effektek alkalmazása az utómunka során. 
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