
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Színes gyomokról álmodom 
címmel a Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület fotópályázatot hirdet

A pályázat témája: 

Képzeljük magunkat a beporzó rovarok helyébe, akik egy kertvárosi övezetben, vagy a 

mezőgazdasági tájban portyáznak nektárral teli virágok után kutatva. A kertek végében, 

kerítések mentén és a szántók szegélyében színpompás gyomtársulások viríthatnak, egész 

évben terített asztalt kínálva a szorgalmas rovaroknak. Ha ilyen élőhelyet találsz, kapd elő 

fényképezőgéped és add hírül nekünk, hogy hol léteznek még az országban hasznos, 

fajgazdag, nem lenyírt és gyomirtóval kezelt foltok.

Pályázati feltételek:  

Ki pályázhat? 

I. korosztály: 18 éves kor alattiak

II. korosztály: 18 év felettiek

A pályázatban való részvétel feltétele a jelentkezési lapon szereplő tájékoztatás 

megismerése és tudomásul vétele. Ez a dokumentum a pályázati felületen 

(www.vadonkozosseg.hu) érhető el.

- A pályázatban egyedi képekkel és képsorozatokkal is részt lehet venni, egy fotós 

maximum 10 fotóval pályázhat, jelezve, hogy a képek egyedi képként vagy képsorozatként 

(egy képsorozat max. 5 db kép) jelennek meg a pályázatban.

A pályázatban színes, vagy fekete-fehér eljárással készített digitális képek vehetnek részt.

- Elfogadott képformátumok: az eredeti képről (ha raw képfileban rögzített a 

kamera/okostelefon) készített sRGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG. A 

pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a szokásos digitális információkat  

(EXIF adatok és lehetőség szerint földrajzi koordináta - GPS).

- A minimális képméret 2000x3000 pixel.

- Digitális képfájlok elnevezése az alábbi információkat tartalmazza kis betűvel, ékezet és 

szóköz nélkül, alsó vonással: szerző neve, kép címe, kép sorszáma (pl: 

toth_janos_kepcim_sorozatnal1_5.jpg).

- Engedélyezett a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, továbbá a képorientáció 

megváltoztatása, képelemek eltávolítása vagy hozzáadása (retusálás) nem megengedett, 

viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák 

eltávolítására: pl. fényérzékelőre tapadt por/lencsére fröccsent vízcsepp.

- Pályázni kizárólag saját szerzői alkotással lehet. 

- A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői 

alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.

- A pályázatban korábban már publikált, illetve más fotópályázatban korábban nevezett 

képek is részt vehetnek.

Jelentkezés a pályázatra:

A pályázatok beküldési határideje: 2021. szeptember 30.

A fotókat és a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot digitális formátumban a 

vadonkozosseg.fotopalyazat@gmail.com elektronikus levélcímre várjuk.

A pályamű és a jelentkezési lap beküldésével úgy tekintjük, hogy a pályázó a jelentkezési 

lapon szereplő tájékoztatót megismerte és elfogadta.

A pályázat értékelése: 

A fotópályázatra nevezett fényképfelvételeket szakmai zsűri értékeli a természetvédelem 

és a fotóművészet területéről.

A legjobb fotók készítőit természetvédelemmel kapcsolatos ajándékkal jutalmazzuk, amiket 

a pályázóknak postán küldünk el.

Eredményhirdetés: a 2021-es Hermelin Gálán. A pályázókat e-mailben értesítjük.

www.vadonkozosseg.hu

https://www.facebook.com/evvadvirga
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