
 „LEGJOBB PILLANATUNK” 
fotópályázat

1.  A résztvevők  köre:  ez  egy zártkörű,  meghívásos  fotópályázat,  amelyen  részt  vehet  az  ÉTA
Országos Szövetség valamennyi, a kiírás időpontjában aktív tagsággal rendelkező tagszervezete.

2. A pályázat ismertetése: az ÉTA Országos Szövetség honlapja (http://eta-szov.hu/) a közelmúltban
megújult. Ebből az alkalomból felkérjük tagszervezeteinket, hogy vegyenek részt  a „LEGJOBB
PILLANATUNK” címmel meghirdetett fotópályázaton. A pályázat célja, hogy a beérkező képekből
kiválaszthassuk azt a képet (több, kiváló alkotás esetén néhány képet), amely a honlap nyitóoldalán
fog megjelenni határozatlan ideig.
Olyan  képet,  képeket  várunk  tehát  a  szervezeteinktől,  amelyek  egy-egy  életkép,  pillanatkép
formájában kifejezik hitvallásukat,  bemutatják munkájukat, felvillantanak egy jellemző mozzanatot
életükből, megragadnak egy kedves, vidám, az adott közösségre jellemző pillanatot.

3.  A pályázat részletes feltételei:  nevezési  díj,  illetve pénzjutalom nincs.  Pályázni csak digitális
fényképpel lehet, az alábbi javasolt technikai paraméterekkel: legalább 800x800 pixeles felbontás,
jpg. fájlkiterjesztés, legalább 1 MB képméret. A pályázóktól legalább egy, legfeljebb három képet
várunk. Javasoljuk idei képek beküldését, de elfogadunk régebbi, archív képeket, ha azok a fentebb
részletezett technikai elvárásoknak, tartalmi feltételeknek egyébként megfelelnek, és nem régebbiek
öt évnél.

4. Beküldési határidő: 2017. március 15.

5. Jogi záradék: a pályázatra képeket beküldők elfogadják, hogy a képet, képeket a pályázat kiírója
a  célnak  megfelelően  határozatlan  ideig  térítésmentesen  használhassa.  A pályázatra  benevezett
képekkel kapcsolatban a pályázók kijelentik, hogy a képek szerzői joga felett ők rendelkeznek, így
az ÉTA Szövetség részére a képek használatát engedélyezni jogosultak. Bármely esetleges szerzői
jogi vita, kérdés, probléma esetén az adott fotó a pályázatból – utólag is – kizárásra kerül, és ez
esetben minden jogi felelősség a jogvédett képet beküldő pályázót terheli.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött, de a honlap nyitóoldalán fel nem
használt képeket a későbbiekben szintén megjelentesse az ÉTA Országos Szövetség honlapján, akár
illusztrációként, akár egy új, önálló menüpontban (galéria).

6. Kérdés, észrevétel tehető, illetve további információ kérhető a pályázattal kapcsolatban: 
Czégé Imre Pál 
pal@eta-szov.hu

Kelt: Budapest, 2017. 02. 20.
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