EFOP-1.3.5-16-201600460 Vasúti diakónia
kialakítása az
önkéntesség erősítése a
társadalmi szerepvállalás
és a közösségfejlesztés
jegyében az Evangélikus
Szeretetházban

Fotópályázat
Az Evangélikus Szeretetház fotópályázatot hirdet 12 – 20 évesek részére!
A fotó témája bármilyen vasúton történő utazással kapcsolatos vicces,
elgondolkodtató vagy esztétikus élmény megörökítése lehet. Többfélét is
beküldhetsz.
A elkészült fotókat kérjük elküldeni a VD.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre
minél nagyobb felbontásban JPG, PNG vagy GIF formátumban a kitöltött nevezési
lappal együtt. A nevezési lap elérhető a Vasúti Diakónia facebook oldalán.
(https://www.facebook.com/Vas%C3%BAti-diak%C3%B3nia-1998903830431302/)
Egy pályázó maximum 3 képpel pályázhat.
Jelentkezési határidő: 2018.11.15
Eredményhirdetés: 2018.12.14
Értesítést mindenki a regisztrációs lapon megadott e-mail címre kap, valamint a
vasúti diakónia facebook oldalán is kihirdetésre kerülnek a nyertesek.
Díjak:
1.helyezett: 75 ezer forint értékű nyeremény
2.helyezett: 50 ezer forint értékű nyeremény
3.helyezett: 25 ezer forint értékű nyeremény
A legjobb képeket szeretnénk nyilvánosan kiállítani, a résztvevők a nevezéssel
ehhez hozzájárulnak.
Jó fotózást kívánunk!
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FOTÓPÁLYÁZAT
Regisztrációs lap
Kérjük, szkennelve a fotókkal (maximum 3 db) együtt küld el a kitöltött regisztrációs lapot a
VD.Fotopalyazat@gmail.com címre.

Név
Életkor
Iskola neve
Osztály
email cím

A regisztrációs lap aláírásával a részvételi feltételeket elfogadom és az alábbiakat tudomásul veszem:
- A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne
legyenek kifogásolhatók. - A beküldött képekkel kapcsolatban az elkészítésükre vonatkozóan
technikai korlátozás nincs. - A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel
megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj
visszavonását vonja maga után. - 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 pályázó a regisztrációs lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját
szerzői alkotása. Hozzájárul, hogy a kiíró a beküldött képeket korlátozás nélkül, térítésmentesen
felhasználja, bemutassa, sokszorosítsa, saját média csatornáin és közösségi oldalain publikálja, a
szervezet sajtómegjelenéséhez és a segítő tevékenység bemutatásának támogatásához felhasználja. A szerző szabadon publikálhatja és értékesítheti az általa a pályázatra készített fotókat - A kiíró
fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát. A kiíró személyes jellegű adatot
kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adja ki. - A
díjak átvétele csak a helyszínen lehetséges, a díjakat a kiállítás megnyitójától a kiállítás nyitva
tartásának időpontjáig őrizzük meg.

Dátum:

Pályázó aláírása

18 éven aluli pályázó esetén
Szülő/gondviselő aláírása

