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A Környezeti Információs Központ, a Szent István Általános Iskola Zöld Kapocs
Oktatóközpontja és az EVP - Egészségfejlesztési Iroda fotópályázatot hirdet

„Állati környezet”
címmel
Házi és vadon élő állatok vesznek körül minket, alig észrevehető, vagy nagyon is jól látható részesei
életünknek. De „kik” is ők és hogyan élik az életüket, segítve testi-lelki jólétünket, ismereteink
bővülését, a megismerést? Erre keressük a válaszokat idei fotópályázatunkon.

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, vagy CD-n eljuttatni a Környezeti Információs Központ címére.
(E-mailenként 10 MB-ot tudunk fogadni!)
- A személyenként beküldhető fotók száma legfeljebb 2 db.
- A fotó mellé rövid leírást kérünk a fényképezett szituációról, ill. a fotózott faj, háziállat

esetén a fajta megnevezését.
- A beérkezett fotók terveink szerint felkerülnek a meghirdető szervezetek honlapjára.
- A fotók végső beküldési határideje: 2016. május 10. 12.00 óra.
2. A pályázók köre
Fotózás iránt érdeklődők, lelkes amatőr és profi fotósok a fiatal korosztálytól az idősebb
generációkig.
3. Kategóriák:
I. Általános iskolások
II. Középiskolások
III. Felnőttek (18 év felett)
4. A pályázat díjazása
Értékes könyvjutalmak kerülnek átadásra.
5. Értékelés
- A pályázatokat 5 tagú zsűri bírálja el.
- Az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük.
6. Díjátadás
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(http://zoldkapocs.hodtav.hu/) és az EVP - Egészségfejlesztési Iroda (www.evp.hu) honlapján
is bemutatásra kerülnek.
A díjak ünnepélyes átadására, és a kiállítás megnyitására 2016. június 06-án (hétfőn) kerül
sor, melynek helyszínéről és időpontjáról a pályázókat értesítjük.
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)
Telefon: 62/532-165
E-mail cím: zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu
Törzsök József koordinátor +36 30/3666-224
Reméljük, a fotózást nemcsak a felfedezés öröme teszi érdekessé, hanem az is, hogy az
elkészített fotók mások számára is figyelemfelkeltőek lehet.

Hódmezővásárhely, 2016. február. 16.
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