Az én természetem
A HTM és a toptura.hu internes oldal – a Jövő Háza Alapítvány, valamint az Újpesti kulturális Központ és Ifjúsági
Ház támogatásával – fotópályázatot hirdet a természetjáróknak, a szabadidősportokat és a természetet kedvelőknek.
A pályázat célja: a fotográfia eszközeivel és kifejezésmódjával bemutatni a természetjárás szerepét, a magashegyi túrázás, a hegy- és sziklamászás örömeit, nehézségeit, a természetjárás során átélt kalandokat, a hegyek,
völgyek, vizek, a természet alkotta tájak szépségeit.
Részvételi feltételek: A pályázaton két évnél nem régebben készült alkotásokkal vehet részt bárki, amennyiben beküldött képei nyilvános fotópályázaton, kiállításokon még nem szerepeltek, és a pályázó megfelel a
természetfotózás etikai szabályainak.
Egy pályázó maximum öt színes vagy fekete-fehér
önálló, A/4-es méretű papírképpel pályázhat. Manipulált fotó nem küldhető be! Nevezési díj nincs.

Kategóriák
• Ember és a természet: természetjárókat, szabadidősportot űzőket, építészeti remekműveket ábrázoló alkotások;
• A természet szépségei: hegyek, völgyek, vizek, természet alkotta tájak. Kiemelt figyelmet szentelünk a
kilátóhelyeket, forrásokat szemléltető felvételeknek.

Díjazás: (mindkét kategóriában)
I. díj: 30 ezer forint értékű; II. díj: 20 ezer forint; III. díj: 10
ezer forint értékű sporteszköz, szabadidő-ruházat,
könyvcsomag. A díjakat a bírálóbizottság megoszthatja. Egyes kategóriákban a bírálóbizottság további
különdíjakat oszthat ki.

A beküldött képek mérete: minimum 20×30 cm-es,
kasírozatlan papírkép.
Minden felvétel hátulján kérjük megjelölni a kép
címét, a szerző nevét, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint az adott kép készítésének
helyét és magassági pontját (a feliratokat lehetőleg alkoholos filctollal vagy ráragasztott címkével adják meg!).
A digitális technikával készült képek esetében nem számít manipulációnak a kép zavaró elemeinek levágása,
a digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása,
a színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
Beküldési határidő: 2013. április 5.
A pályázatok leadhatók személyesen a 1138 Budapest,
Népfürdő u. 15/D alatti Stúdió könyvesboltban munkaidőben, vagy ugyanerre a címre megküldhetők. A borítékra írják rá: Fotópályázat 2013.
Eredményhirdetés: 2013 áprilisában az Újpesti Kulturális Központ, Ifjúsági Házban megrendezett, kiállítással
egybekötött nagyszabású rendezvényen.
A képek május végétől a beadás helyszínén átvehetők.
A postai szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk! A pályázók tudomásul veszik,
hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok bemutatásával, kiállításával esetleg okozott személyiségi
és szerzői jogsértésekért a felelősség a pályázót terheli.
A résztvevők elfogadják a megállapított pályázati feltételeket és egyben hozzájárulnak, hogy a rendezők a
pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják.
Ezzel párhuzamosan az év során a benyújtott, kiállításra elfogadott díjazott képek közlési jogát magazinjainkban, egyéb kiadványainkban, honlapjainkon fenntartjuk.
Szép felvételeket,
sikeres pályázást kívánunk!
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