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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
és együttműködő partnerei,
a Környezeti Információs Központ, a Szent István Általános Iskola Zöld Kapocs
Oktatóközpontja és az EVP Egészségfejlesztési Iroda fotó és kisfilm pályázatot hirdet

”Szelektálj – Tiszta Vásárhelyért” címmel.

Mindennapi találkozásaink a hulladékokkal. Mit teszünk vele és ellene?
A keletkező hulladékok kezelése, újrahasznosítása a lakókörnyezetünkben. Mit tegyünk, és
mit ne tegyünk, hogy élhetőbb legyen Hódmezővásárhely?

1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
- A digitális kép minimális felbontása 1280×1024, a képméret max. 10 MB legyen. A
digitális felvételeket a zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu e-mail címre kell küldeni
(E-mailenként 10 MB-ot tudunk fogadni!).
- A személyenként beküldhető fotók száma max. 2 db.
- A kisfilm hossza ne legyen több 3 percnél. A videó fájlokat kérjük e-mailben
elküldeni, ill. pendrive-on vagy CD-n eljuttatni a Környezeti Információs Központ (KIK)
irodájába (Hunyadi u. 3. (Kórház, „L” épület), bejárat a Dr. Imre József utca felől).
- Az e-mailben, ill. a CD-n kérjük feltüntetni:
-

a pályázó nevét,

-

életkorát,

-

címét/telefonos elérhetőségét/e-mail címét,

-

iskolájának, munkahelyének címét,

-

felkészítő tanárának nevét,

-

a kategória megjelölését (a kategóriákat ld. alább).

A fotó és a kisfilm mellé rövid leírást kérünk, milyen gondolatokat ábrázolt a pályázó a kép
illetve a kisfilm segítségével.
A fotók és a kisfilmek végső beküldési határideje: 2015. május 10. 12.00 óra.
2. A pályázók köre
Bárki pályázhat, aki szeret fotózni, filmezni és érdeklődik a téma iránt. Várjuk lelkes
amatőrök, profik, fiatalok, illetve a felnőtt korosztály jelentkezését is.
3. Kategóriák:
I. Általános iskolások;
II. Középiskolások;
III. Felnőttek (18 év felett);

4. A pályázat díjazása
Értékes jutalmak kerülnek átadásra.
5. Értékelés
- A pályázatokat 5 tagú zsűri bírálja el.
- Az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntést követően e-mailben értesítjük.
6. Díjátadás
A díjak ünnepélyes átadására, és a kiállítás megnyitására a Környezetvédelmi Világnapon,
2015. június 5-én kerül sor, melynek helyszínéről és időpontjáról a pályázókat értesítjük.
A díjazott képek és kisfilmek a Környezeti Információs Központ (www.zoldvasarhely.hu), a
hódmezővásárhelyi
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(http://zoldkapocs.hodtav.hu/), az EVP Egészségfejlesztési Iroda (www.evp.hu) és a
Szelektívhod.hu (www.szelektivhod.hu) honlapján is bemutatásra kerülnek. A nyertes kisfilm
a Városi Televízióban is látható lesz.
7. Egyéb
A beküldött alkotások ellenérték nélkül a kiíró tulajdonába kerülnek, megjelentetésükért
díjazásban nem részesül a pályázó. A nyertes pályázók neve és a díjazással kapcsolatos
információk, valamint a beküldött alkotások a pályázók külön hozzájárulása nélkül a
pályázatkiírók kommunikációs tevékenységében szabadon felhasználhatóak (pl. hírlevél,
média megjelenés), lehetőség szerint a készítő nevének feltüntetésével.
A hiányos adatokkal rendelkező, illetve a határidő leteltét követően beérkezett
pályamunkákat nem áll módunkban elbírálni. A pályamunkákat nem küldjük vissza!

Bővebb információ:
Környezeti Információs Központ
Címünk: 6800 Hódmezővásárhely, Hunyadi u. 3. (Erzsébet Kórház, L épület I.em.)
Telefon: 62/532-165
E-mail cím: zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu
Törzsök József koordinátor +36 30/3666-224
Reméljük, a fotózást, a filmezést nemcsak a felfedezés öröme teszi érdekessé, hanem az is,
hogy az elkészített alkotások mások számára is élményt jelentenek majd. Egy pillanat vagy
néhány perc hatással lehet szemléletünkre, jó irányban befolyásolhatja a befogadót.

Hódmezővásárhely, 2015. március 10.

Gyurisné Pethő Zsuzsanna

Walterné Böngyik Terézia
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