2 in 1- Kettő az egyben
Rendező: Célszoftver KFT
Kategóriák:
A. KÖTETLEN – monochrom és színes
B. Emberi és állati élet; portré, párkapcsolat család, munka, ünnepek érzelmek, állatok stb monochrom és vagy színes
C. Világunk; természet fotó, utazás, bolygónk… stb. – monochrom és vagy színes
 A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt
vehet, kivételt képeznek a zsűri tagjai és a kiállítás szervezője.
 Egy szerző kategóriánként 4 - 4 képet küldhet be.
 A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, azonban a
végső képet csak digitális fájlban fogadják el a rendezők JPG formátumban. Ugyanazon
képet nem lehet több kategóriában nevezni.
 A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a rendező szabadon felhasználhatja
a szerző nevének feltüntetésével, a szerzői jogok tiszteletben tartásával de
felhasználási díj fizetése nélkül. (CD, sajtó, TV, web oldal). A pályázók a képek
beküldésével tudomásul veszik a pályázat feltételeit.
 A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a
beadott pályamű fölött. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő
jogvitákban.
 A zsűri döntése végleges és nem vitatható.
 Minden pályázó digitális katalógust kap a kiállítás anyagából.
 Pályázatot csak érvényes nevezési lappal és a kifizetett nevezési díjjal fogadunk el.
 A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.
Formátum: JPG, 8-10 tömörítéssel.
Méret: maximum szélesség: 1024 x magasság: 768 pixel. A kép fájlmérete ne haladja meg az
500 KB-ot.
Színmód: sRGB
A pályaműveket a weboldalon (www.worldphotohun.com) lehet feltölteni a nevezési lap
címszó alatt.

Határidők:
Képek és nevezési díj beérkezési határidő:
2017. 09. 26.
Zsűrizés:
2017. 10. 06.
Értesítés az eredményekről:
2017. 10. 16.
Díjak átadása, kiállítás megnyitó:
2017. 11. 21.
Díjak és elektronikus katalógus küldése:
2017.12. 21.
Nevezési díj: 12 € / 13 $ (Az egyszeri összeg befizetésével, minden kategóriában indulhat.)
Fizetés módja: PayPal. Amennyiben a pályázó nem fizeti be a nevezési díjat, a rendszer
automatika nem engedi a pályázaton való részvételt. (Erről a szervezők értesítést is küldenek,
hogy a pályázó ne feledkezzen meg a nevezési díj befizetéséről.)
Díjak:
1 db FIAP aranyérem
1 db FIAP ezüstérem
1 db FIAP bronzérem
6 db FIAP HM
1 db FIAP Legjobb szerző
1 db MAFOSZ aranyérem
10 db Szalon oklevél
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Zsűri tagok:
Lőkös Zoltán EFIAP/p (HU)
Koós László EFIAP (HU)
Nagy Tivadar MZSF
(SK)
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Összesen kiosztott: 61db

