
SZOCIOFOTÓ-PÁLYÁZAT 

Kárpátalja a Te szemeddel II. 

1. A pályázat kiírója és témája: 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete pályázatot hirdet szociofotó témában. 

2. Jelentkezési határidő: 

A pályaművek beérkezésének határideje: 2016. május 25. 

A témával kapcsolatos digitális felvételeket 2016. május 25-ig várjuk elektronikus formában 

(csatolt mellékletben vagy óriásfájlként) a kmkszisz@gmail.com e-mail címre.  

3. A pályázat témaköre: 

A kiírók olyan alkotásokat várnak, amelyek a szociofotó hagyományait követve a valósághoz hűen, egy-egy 

kisebb közösségen vagy személyen keresztül, ám a szélesebb közönségszámára élvezhetően mutatják be a 

kárpátaljai emberek mindennapjait. 

4. A pályázók köre: 

A pályázatra kárpátaljai 35. életévüket be nem töltött fiatalok jelentkezhetnek. 

5. Nevezési költségek: 

A versenyre való nevezés ingyenes. 

6. A jelentkezés módja: 

A pályázatra szerzőnként maximum 3 darab, bármilyen technikával készült monokróm, vagy színes fotó 

adható be. A pályaművek mellé kérjük leírni a pályázó teljes nevét, születési évét, e-mail címét, a telefonos 

elérhetőségét, valamint a képek címét. 

7. Technikai leírás:  

A fotók hosszabbik oldala 3000 és 3500 pixel közötti kell legyen, felbontása 300 DPI. 

8. Szerzői jog: 

A nevezéssel a pályázó elismeri, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival. Amennyiben a beküldött fotó 

eredetisége kétséges, a pályázónak bizonyítania kell a fotó eredetiségét. Továbbá tudomásul veszi, hogy a 

KMKSZ ISZ a beküldött képek között jogosult szelektálni, így a témához, szemléletmódhoz nem illeszkedő 

képek nem kerülnek nevezésre. 

9. Adatvédelem: 

A fényképen megjelentetett személyek hozzájárulása: A pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképen 

megjelentetett személyek a képük, arcuk, illetve környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, 

illetve, hogy a fotók egyébként más személyiségi jogait nem sértik. 

10. Értékelés: 

A pályamunkákat 2016. június 01-től tesszük elérhetővé hivatalos Facebook oldalunkon: 

https://www.facebook.com/kmkszisz/. Az I. és a II. helyezésben szakmai zsűri dönt. A közönségdíjban a 

legtöbb kedvelést begyűjtő fotó részesül, a szavazás 2016. június 30-ig tart.  

11. Díjazás: 

I. díj – 2000 UAH  

II. díj – 1500 UAH  

Közönségdíj – 1000 UAH  

12. Eredményhirdetés: 

Ünnepélyes eredményhirdetés, fotókiállítás 2016 júliusában várható. A díjazottak emlékplakettet kapnak, és 

a szervezők hozzájárulnak a pályaművek későbbi publikálásához. 

https://www.facebook.com/kmkszisz/

