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A Magyar  Fotóművészet i  A lkotócsopor tok  Or szágos  Szövetségének  e lek t ron ikus  h í r leve le
Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP/s, A-Mafosz/s 2019. április 15.

Év MAgyAr FOtójA – Év MAgyAr FOtóSA pályázat  
kiállításmegnyitó és díjátadó 

2019. május 15., 17 óra 30. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet,  
Budapest. I. ker., Somlói út 51.
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Korábban a honlapon és az előző 
Fotóséletben közzétettük a FIAP do-
kumentciókban történt változásokat, 
azzal, hogy további leadási segédletet 
teszünk közzé.

Kérem a pályázókat, olvassák el 
mindkettőt! A dokumentáció be-
adása előtt a most közzétett  FIAP 
pályázati anyag leadási segédletben 
ellenőrizzék pontról-pontra, hogy 
minden egyezik-e.

A FIAP minősítéséhez a FIAP Life Card igénylése 
a MyFIAP.net oldalon lehetséges. A MyFIAP.net olda-
lon kell egy profilt létrehozni mindenkinek, aki a jö-
vőben FIAP minősítéséhez kártyát szeretne igényelni. 

A jelen álláspont szerint egy kártyával mindenkinek 
kell rendelkeznie, így az AFIAP-ra pályázóknak kötele-
ző igényelni kártyát. De mindenkinek regisztrálni kell, 
mert az új formátumú Excel már megköveteli az iga-
zolvány számát és az FP-xxxxxx formátumú MyFIAP 
azonosító feltüntetését is. 

FONtOS!!! A regisztráció jóváhagyása akár 1–1,5 
hétig is húzódhat, ezért már most regisztráljon min-
denki, aki pályázni szeretne.   

A rendeléssel kapcsolatosan információ magyar 
változata elkészült, de mint mindig, az eredeti FIAP 
dokumentum a mérvadó, ha kérdés merülne fel. Az 
angol nyelvű dokumentum letölthető innen, vagy az 
angol, illetve francia nyelvű tájékoztató linkje megta-
lálható a magyar nyelvű dokumentum végén. 

Fontos változás, hogy az új minősítésekhez a ko-
rábban ingyenesen igényelhető kártyáknak is van 

Egy százalék az adóból
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának egy 
százalékos felhasználásáról, támogassa a Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövet-
ségének tevékenységét felajánlásával. 

A Mafosz adószáma: 19573975-1-13.

Ha a tagszervezetekben tevékenykedő fotósok 
rendelkeznének adójuk 1%-áról a MAFOSZ szá-
mára, meg lenne oldva a szervezet éves gazdálko-
dása. Kérem ezért a tagszervezetek vezetőit, hir-
dessék ezt a lehetőséget saját szervezetük tagjai 
között! 

Horváth Imre

MAFOSZ
A MAFOSZ címe: 
2051 Biatorbágy, jókai Mór u. 12. 
fotoselet2@gmail.com 
Tel.: 06 (30) 9652-462
http://mafosz.hu
A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13
Számlaszáma: 11701004-20122009-00000000

költsége. Viszont nem kötelező meg-
rendelni.

Pályázati anyagok küldése:
2019. április 29–május 12.

Hiánypótlás küldése: 2019. június 7.
Pályázati díj megfizetése: 2019. 

június 10–június 30. (a pontos ösz-
szegről mindenkit előzetesen tájékoz-
tatunk)

A beadásra szánt pályázatot az 
adott időszakban kell elküldeni. Aki korábban is kül-
dött anyagot, azt újra el kell küldeni a beadási idő-
szakban. 

A FIAP pályázati anyag leadási segédletben leírt 
.zip fájt elektronikusan a WeTransfer (https://wetrans-
fer.com/) szolgáltatással fogadjuk a FIAP kacsolattar-
tó email címére küldve ( fiapofficer.h03@gmail.com). 
A papíralapon küldendő Excel „B” vagy Excel „B for 
minors” oldalt pedig a MAFOSZ weboldalán talál-
ható postai címre (MAFOSZ 2051 Biatorbágy, Jókai 
u. 12.) kérjük küldeni. Más anyagot nem kérünk sem 
nyomtatásban, sem pedig digitálisan.

Az elektronikusan beküldött pályázati anyagok be-
érkezését visszaigazoljuk.

A pályázati anyagokat csak első körösen ellenőriz-
zük. (Korábbi tapasztalat, hogy a beérkező anyagok 
mintegy fele hibás!!! Kérjük a nagyobb odafigyelést!) 
Amennyiben az anyag megfelelő, akkor nincs továb-
bi teendő. Ha szükséges a pályázati anyagon javítani, 
azt jelezzük, de a hiánypótlásként küldött pályázati 
anyagot már nem fogjuk ellenőrizni.

FIAP minősítési dokumentációk beadása

http://mafosz.hu/fiap-minositesi-szabalyzatok/334-fiap-hirek-valtozasok.html
http://mafosz.hu/fiap-minositesi-szabalyzatok/334-fiap-hirek-valtozasok.html
http://mafosz.hu/images/FIAP/FIAP_p�ly�zati_anyag_lead�si_seg�dlet.docx
http://mafosz.hu/images/FIAP/FIAP_p�ly�zati_anyag_lead�si_seg�dlet.docx
http://mafosz.hu/images/FIAP/FIAP_p�ly�zati_anyag_lead�si_seg�dlet.docx
https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/
mailto:fiapofficer.h03@gmail.com
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FOtóKIÁLLÍtÁSOK

��MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA központi rendez-
vénye 2019. augusztus 24., Veszprém.

��Szeretettel meghívjuk fotóklubunk Anyák napi kiál-
lítására a Csepeli Munkásotthonba 2019. május 9-én 
18 órára (1215 Bp., Árpád u. 1.) Kiállítók: Bárány Ti-
bor, Berta Béla, Czúni Imre, Gábori Attila, Hodossy 
Ilona, Mikó István, Mizik Zsuzsa, Oberländer Sándor, 
R. Kóródi Zsuzsa, Simonovicsné S. Ilona, Szabados 
Tamás, Tóth László Zoltán, Varga Csaba, Végh Péter. 
A kiállítás megtekinthető 2019. június 6-ig hétközna-
pokon

��2019. május 8-án, szerdán 17 órakor lesz a Sze-
nior Fotográfusok Klubjának GépKép című kiállításá-
nak megnyitója a Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban (Bp. IX. Haller u. 27.). Megnyitja Müller Ferenc 
fotóművész. A kiállítás 2019. június 28-ig tekinthető 
meg.

��2019. május 7-én, kedden 17 órakor nyílik a Sze-
gedi Fotókör tagjainak „Képeink” című fotókiállítása 
a Szent-Györgyi Albert AGÓRA kulturális intézmé-
nyének Aulájában (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.). A 

kiállítást megnyitja: Orbán Hedvig, az Agóra vezetője 
és Judik Alex, a Szegedi Fotókör elnöke. Gitáron ját-
szik és énekel: Majoros Péter Patrik. A kiállítás megte-
kinthető: 2019. június 4.-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében. Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

��2019. május 6-án, hétfőn 17 órakor nyílik Herbály-
né Szalánczy Ildikó és Herbály László természetfotó-
sok (Fotó Natura Természetfotósok Egyesülete) „Kin-
cseink” című kiállítása a DD Galériában (Bp. VIII. II. 
János Pál pápa tér 4.) A kiállítás 2019. május 30-ig 
tekinthető meg, munkanapokon 16-18 óráig.

��Az érdi Parkvárosi 
Közösségi Ház szeretet-
tel meghívja Önt Kércz 
Tibor „FESZTÁV” című 
madárfotó kiállításának 
megnyitójára 2019. ápri-
lis 27-én, szombaton 14 
órára. A kiállítást meg-
nyitja: dr. Szerényi Gábor 
biológus, a Természet 
Világa folyóirat szerkesz-
tőbizottságának tagja. A 
kiállítás megtekinthető 
május 23-ig nyitvatartási 
időben. Helyszín: Parkvárosi Közösségi Ház, 2030 
Érd, Gépész utca 14.

��A Magyar Természettudományi Múzeum és   Kos-
suth Kiadó tisztelettel meghívja Önt Vizúr János és 
Kércz Tibor „Álmodó Vizek” című fotókiállításának 
megnyitójára. A kiállítást megnyitja dr. Áder János 
köztársasági elnök. Köszöntőt mond dr. Korsós Zol-
tán, a Magyar Természettudományi Múzeum főigaz-
gatója. Időpont: 2019. április 26.,  péntek 11 óra. A 
megnyitón bemutatjuk Vizúr János és Kércz Tibor: 
Álmodó Vizek című fotóalbumát, mely a Kossuth Ki-
adó gondozásában jelent meg. A kötetet bemutatja 
Nádor Attila, a Kossuth Kiadó könyvkiadásért felelős 
igazgatója. Helyszín: 1083 Budapest, Ludovika tér 
2-6., Kupolaterem. A megnyitón való részvétel re-
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��Válogatás a nemzetközileg díjazott magyar fotográ-
fusok munkáiból. Az iráni származású, Los Angeles-
ben élő Hossein Farmani gallerista, kurátor, filantróp 
ezúttal Budapestre látogat és Mai Manó Ház-ban 
tartott előadása után a Fest, tisztít Galériában mutat-
ja be a az általa szervezett fotósversenyek eddigi leg-
kiemelkedőbb magyar pályaműveit. Kiállító fotográ-
fusok: Csizik Balázs, Dezső Tamás, Herczeg Eszter, 
Kércz Tibor, Kerekes István, Ifj. Lőricz Ferenc, Máté 
Bence, Andrea Paolini Merlo, Móricz-Sabján Simon, 
Schmal Fülöp, Csortos Szabó Sándor, Tökölyi Csaba, 
Vincze Adrienn. Megnyitó: 2019. április 17., szerda 
20 óra. A kiállítást megnyitja: Hossein Farmani. A kiál-
lítás megtekinthető: 2019. április 17–23. mindennap 
14 és 18 óra között.

��A Budapesti Művelődési Központ tisztelettel meg-
hívja Önt és barátait 2018. évi 34. VIZUÁLIS MŰVÉ-
SZETI HÓNAP FOTÓPÁLYÁZAT okleveles alkotói ki-
állításának megnyitójára a BMK Galériába. Időpont: 
2019. április 16. (kedd) 18 óra. Helyszín: BMK Galé-
ria - 1119 Budapest, Etele út 55. A kiállítást megnyit-
ja: Eifert János fotóművész. Kiállítók: Kozma Cecília, 
R. Kórodi Zsuzsa, Laczkó Magyar GYörgy, Simák 
Gergő. A kiállítás 2019. május 4-ig tekinthető meg 
az intézmény nyitvatartá-
si idejében.

��Mindenkit szeretettel 
hívunk Baán Katalin fo-
tóművész (www.baanka-
tifoto.hu) KÉPI GONDO-
LATOK A ZSOLTÁROK 
KÖNYVÉBŐL című fotó-
kiállításának megnyitójá-
ra, 2019. április 14-én, 
vasárnap, 17 órára a Gö-
döllői Civil Házba (Sza-
badság út 23.) DUFLEX

gisztrációhoz kötött. A  részvételi szándékot (szemé-
lyi ig. szám megadásával) április 23-ig kérjük jelezni az 
mtm_sajto@nhmus.hu e-mail címen. A kiállítás a mú-
zeum nyitvatartási idejében június 16-ig látogatható.

��2019. április 17-én, szerdán 18 órakor nyílik a Bia-
torbágyi Fotóklub és az olasz Chiaroscuro Fotoclub 
közös, KAPCSOLAT–RELAZIONE című kiállítása. A 
kiállítást megnyitja Gian Luca Borghese, a budapesti 
Olasz Kultúrintézet igazgatója, köszöntőt mond Varga 
László, Biatorbágy alpolgármestere. Helyszín: Juhász 
Ferenc Művelődési Központ, Biatorbágy, Baross Gá-
bor u. 1. A kiállítás április 30-ig tekinthető  meg. Nyit-
va tartás: hétfőtől péntekig 10–22 óráig, szombaton 
8–14 óráig, valamint rendezvényekhez igazodóan.

https://www.facebook.com/maimanohaz/
mailto:mtm_sajto@nhmus.hu
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VI. Múlt és jelen fotópályázat 
 
A Soproni Fotóklub hatodik alkalommal írja ki MAFOSZ védnökségű pályázatát Múlt és jelen címmel. A kiírás célja, hogy a 
digitális (jelen) képek mellett teret kapjanak a hagyományos (múlt) papírképek is. 
 
A. Papírkép kategória – általános monochrom  
B. Digitális kategória – általános színes 
 
A pályázat nyílt, azon foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet. 
A pályázatra 2 kategóriában összesen 8 db, kategóriánként 4-4 felvételt lehet beküldeni.  
 
Az első kategóriába 30x40 cm méretű papírképeket, vagy erre a méretre kasírozott, illetve paszpartuzott alkotásokat fogadunk 
el, melyek vastagsága maximum 2 mm lehet (mert az üvegezett képkeretekben vastagabb kép nem fér el). A művészi megfo-
galmazás érdekében a kép ezen külső méreten belül tetszőleges nagyságú lehet. A papírkép lehet vegyszeresen nagyított, 
digitálisan nyomtatott vagy archaikus technikával készített kép. A kép hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét és a kép 
címét. 
 
A második kategóriába kizárólag digitális képek küldhetők JPG formátumban, sRGB színmódban, 1024x768 pixel méretben 
(a kép magassága max. 1024 pixel, szélessége max. 1024 pixel), 300 dpi, 8-10-es tömörítéssel. A képek mérete ne haladja 
meg az 1 Mb-ot. Az alkotóknak rendelkezni kell a kép nagyfelbontású (hosszabbik oldal min. 3000 pixel, 300 dpi) változatá-
val, mert a kiállításra kerülő alkotásokat a pályázat szervezői hívatják elő. 
 
A fájlokat az alábbiak szerint kell elnevezni: 
Alkotó neve, a kép címe, a nevezési lap sorszáma (Kaktusz Virág_Sündisznó_A1). 
 
A digitális képeket a Soproni Fotóklub honlapján lehet feltölteni 2019. április 15-től, vagy a papírképekkel együtt CD-n el-
küldeni a klub címére. Fotóklubok közös pályázása esetén, CD-n kérjük az alkotásokat. A csoportosan küldött képeknél min-
den alkotót külön mappába kell rendezni a nevezési lappal együtt.  
Kérdés esetén Hipságh Gyöngyi ad felvilágosítást (30/300-3384 vagy gyongyi.hipsagh@freemail.hu). 
 
A papírképeket és a CD-ket a következő címre kérjük elküldeni: 
Soproni Fotóklub 
9400 Sopron, Bécsi út 4. 
 
NEVEZÉSI DÍJ: 3000 Ft kategóriától függetlenül. Kluboknak 5 fő felett a kedvezményes nevezési díj: 2500 Ft/ fő. Az ös--
szeget a Soproni Fotóklub contest@sopronifotoklub.hu paypal számlára kérjük átutalni. A nevezési díj elküldhető a képekkel 
együtt is. 
 
A határidőn túl beküldött, ill. a kiírásnak nem megfelelően beadott anyagot a pályázatból kizárjuk. Egyazon fotó csak egy 
kategóriában nevezhető. A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem vitatható. A pályázaton a kiíró klub tagjai 
nem vehetnek részt. A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított, valamint a díjazott képeket digitális vagy nyomdai for-
mában a pályázat kiírója szerzői jogdíj megfizetése nélkül felhasználhatja. A postai szállítás közben történt károkért nem 
vállalunk felelősséget. A pályázat nyertes képei – a pályázat és alkotó megjelölésével – megjelennek az évenkénti Fotó-
Hungarikumban. 
A pályázaton nem vehetnek részt a kiíró klub tagjai. 
 
Díjazás:  
A zsűri 3-3 díjat oszt ki mindkét kategóriában: 
 
1. díj – 2. díj –  3. díj – A Soproni Fotóklub oklevele.  
Valamint MAFOSZ külön díj, a legtöbb elfogadást elért alkotónak. 
 
A nevezési lap letölthető a www.sopronifotoklub.hu weboldalról. 
A pályázat eredményéről minden résztvevőt e-mailben értesítünk és az elfogadott képek listája megjelenik honlapunkon. Az 
elfogadott képekből nyomtatott katalógust kap minden résztvevő. 
 
Zsűri tagjai: 
Folcz Tóbiás (EFIAP, E-MAFOSZ/s) fotóművész 
Hipságh Gyöngyi (EFIAP, A-MAFOSZ/g) fotóművész 
Koloszár Jenő (EFIAP, A-MAFOSZ) fotóművész 
 
A zsűri döntése végleges és nem másítható meg. 
 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
Beérkezési határidő: 2019. június 3.    Zsűrizés: 2019. június 15. 
Értesítés: 2019. június 22.    Katalógus postázása: 2019. szeptember 14. 
 
Kiállítás megnyitó: 2019. július 20. 15 óra.  (Változhat a kiállító terem foglaltságának függvényében.)    
                Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulája, Sopron, Erzsébet utca 9. 
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II. Délvidék – MAFOSZ védnökségű, papír alapú és digitális fotópályázat  

Pályázati kiírás:                                 A pályázat szervezője:  Duna Fotóklub Egyesület, Baja. 

Nyilvános pályázat, melyen részt vehet minden hivatásos és amatőr fotós, foglalkozástól, életkortól, 
lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai. 

A pályázaton részt venni kategóriánként legfeljebb 4 db olyan fotóval lehet amely még nem volt 
díjazva más magyarországi fotópályázaton és még nem szerepelt a I. Délvidék fotópályázatán. Sorozat 
beküldése nem megengedett. 

A pályázónak garantálnia kell, hogy a beküldött fotók felett teljes körű szerzői és személyiségi 
jogokkal rendelkezik, s ha szükséges, a felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is tudja. Az ezekből 
eredő esetleges vitákban a szervezők felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a 
pályázónak kell viselnie.  

A pályázó a fotók, beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a 
beküldött fotókat a szervezők, térítés nélkül felhasználhassák a szerző nevének feltüntetése mellett 
(katalógus, sajtó, TV, plakát, meghívó). Továbbá, a kiállításra és elfogadásra bezsűrizett fotók a Duna 
Fotóklub Egyesület archívumába bekerülnek, ott a MAFOSZ előírásainak megfelelően, a pályázat és 
az alkotók megnevezésével együtt, legalább 5 éven keresztül megtekinthetőek lesznek. A díjazott 
fotók, a MAFOSZ elbírálása alapján, a Fotó-Hungarikum c. MAFOSZ kiadványba beválogatásra 
kerülhetnek. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználása csak az alkotóval kötött írásos szerződés 
alapján lehetségesek. 

Egyazon fotó csak egy kategóriába nevezhető. A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem 
megfelelő fotók kizárásra kerülnek. A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem 
vitatható.  

A digitális regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a fenti kiírás feltételeit. 

Kategóriák: 

A. Nyomtatott  - Kötetlen színes            (Papír alapú) 

B. Nyomtatott  - Kötetlen monokróm     (Papír alapú) 

C. Digitális         - Köteten színes 

D. Digitális         - Kötetlen monokróm 

E. Digitális         - Baja  

Nevezés és képfeltöltés: 

Előzetes regisztráció után a pályázati fotókat (nyomtatottat és digitálisat egyaránt) digitálisan is fel 
kell tölteni a Duna Fotóklub Egyesület oldalára.  

A feltöltés Jpg kiterjesztésben legyen, 1080 pixelre méretezett magassággal, max. 2 Mb 
terjedelemmel. Ha a hossz így túllépné az 1920 pixelt, akkor a hosszabbik oldal lesz a mértékadó.  

A regisztrációt és a fotók feltöltését minden pályázó a https://dunafotoklub.hu oldalon teheti meg.  

A képek elnevezése a következő minta szerint legyen: kategória betűjele, kategórián belüli sorszám_ 
alkotó vezetékneve_ alkotó keresztneve_ lakóhelye_ az alkotás címe. ( Pl.:   A1_  Gipsz _ Jakab _ 
Zirc _ Viruló keszeg – maximálisan 256 karakter)  

Nyomtatott, papír alapú alkotások: 

Nyomtatott kategóriában bármilyen fotótechnikával készített (modern és archaikus) alkotással lehet 
pályázni, ha megfelel az illető kategória paramétereinek. A nyomtatott alkotások mérete standard A4-
es formátumú lehet, vagy 30 X 21 cm-es hossz, illetve magasságú, vagy erre a méretre  paszpartuzott. 
A fotók hátoldalán szerepeljen a fotó kategóriájának betűjele,  sorszáma, az alkotó neve, lakóhelye, 
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az alkotás címe. ( Pl.: A1 Gipsz Jakab Zirc Viruló keszeg ). A fotó képoldalán viszont nem 
megengedett semmilyen utalás az alkotó nevére, az alkotás címére, származási helyére. A fotókat 
postán kérjük feladni a Duna Fotóklub Egyesület címére: 6500 Baja, Deszkás utca 7. 

Aki szeretné a papír alapú fotóit a zsűrizés, illetve kiállítás után visszakapni, a nevezési díj fejezetben 
leírt plusz díjazás kifizetésével visszaigényelheti. A vissza nem igényelt papír alapú fotókat minden 
pályázó 1 évig a Duna Fotóklub Egyesület székhelyén átveheti (6500 Baja. Deszkás utca 7.). Ez után 
az át nem vett képek megsemmisítésre kerülnek. 

A zsűri tagjai: 

      Baán Katalin (E-MAFOSZ/b) – a MAFOSZ Közép-Magyarországi területi alelnöke 

      Hipságh Gyöngyi (A-MAFOSZ/g, EFIAP) – a MAFOSZ Nyugat-Dunántúli területi alelnöke 

      Bedi Gyula (A-MAFOSZ/g, EFIAP) – a MFVSZ alelnöke 

A papír alapú alkotások zsűrizése több fordulós: első forduló igen-nem, második forduló 1–10-ig 
pontozás, harmadik fordulóban a pontozáskor az első 10 kép közül a zsűri tagjai – egymással 
megvitatva – döntenek a díjazott alkotásokról. A digitális alkotások zsűrizése két fordulós: első 
forduló internetes szavazás 1-10-ig, második forduló az első 10 kép közül a zsűri tagjai – egymással 
megvitatva – döntenek a díjazott alkotásokról. 

Nevezési díj: 

     Csak papír alapú fotók nevezése esetében (A. és B. kategória)                    3000 Ft  vagy  10 Euro 

     Csak digitális fotók nevezése esetében (C. D. és E. kategóriák)                   3000 Ft  vagy  10 Euro 

     Papír és digitális fotók nevezése esetében (A. B. C. D. és E. kategóriák)     4000 Ft  vagy  15 Euro 

     Papír alapú fotók visszaigénylése esetén:   2000 Ft. – postázási díj. 

A nevezési díj elküldhető postai úton a Duna Fotóklub Egyesület címére (6500 Baja, Deszkás utca 
7.), vagy utalással a Duna Fotóklub Egyesület  10402513-50485157-55491001 (K & H)  
 bankszámlaszámára, a megjegyzés rovatba a II. Délvidék és a pályázó neve és lakhelye 
megjelölésével. 

Díjazás: 

A legeredményesebb alkotó – (a legtöbb elfogadást elért pályázónak a helyezések figyelmen kívül 
hagyása mellett) - MAFOSZ Plakett 

Holtverseny esetén a zsűri döntéssel választ díjazottat. 

Kategóriánként pályázati arany-, ezüst- és bronzérem, oklevél kíséretében. 

Pályázati naptár: 

A feltöltés kezdete:     2019. április 1.   

A feltöltés zárása:        2019. június 2. 

Zsűrizés:                       2019. június  8 – 23. között. 

Kiértesítés:                    2019. június 24  - 30. között.  

A szervezők az elfogadott papírfotókból kiállítást a digitális fotókból diavetítést rendeznek. A 
díjkiosztó, a kiállítás és a diavetítés megnyitójának időpontja: 2019. szeptember  folyamán. Az 
elfogadott papír és digitális fotókból digitális katalógus készül, melyet az összes pályázónak 
elküldünk. 

A díjak és a visszaigényelt fotók kipostázási ideje: 2019. október 1- 31. között.  

Egyéb információ: sandorattilahorosnyi@gmail.com vagy tel: 06305396618 – Horosnyi Sándor. 

 1 

II. Délvidék – MAFOSZ védnökségű, papír alapú és digitális fotópályázat  

Pályázati kiírás:                                 A pályázat szervezője:  Duna Fotóklub Egyesület, Baja. 

Nyilvános pályázat, melyen részt vehet minden hivatásos és amatőr fotós, foglalkozástól, életkortól, 
lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai. 

A pályázaton részt venni kategóriánként legfeljebb 4 db olyan fotóval lehet amely még nem volt 
díjazva más magyarországi fotópályázaton és még nem szerepelt a I. Délvidék fotópályázatán. Sorozat 
beküldése nem megengedett. 

A pályázónak garantálnia kell, hogy a beküldött fotók felett teljes körű szerzői és személyiségi 
jogokkal rendelkezik, s ha szükséges, a felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is tudja. Az ezekből 
eredő esetleges vitákban a szervezők felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a 
pályázónak kell viselnie.  

A pályázó a fotók, beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a 
beküldött fotókat a szervezők, térítés nélkül felhasználhassák a szerző nevének feltüntetése mellett 
(katalógus, sajtó, TV, plakát, meghívó). Továbbá, a kiállításra és elfogadásra bezsűrizett fotók a Duna 
Fotóklub Egyesület archívumába bekerülnek, ott a MAFOSZ előírásainak megfelelően, a pályázat és 
az alkotók megnevezésével együtt, legalább 5 éven keresztül megtekinthetőek lesznek. A díjazott 
fotók, a MAFOSZ elbírálása alapján, a Fotó-Hungarikum c. MAFOSZ kiadványba beválogatásra 
kerülhetnek. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználása csak az alkotóval kötött írásos szerződés 
alapján lehetségesek. 

Egyazon fotó csak egy kategóriába nevezhető. A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem 
megfelelő fotók kizárásra kerülnek. A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem 
vitatható.  

A digitális regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a fenti kiírás feltételeit. 

Kategóriák: 

A. Nyomtatott  - Kötetlen színes            (Papír alapú) 

B. Nyomtatott  - Kötetlen monokróm     (Papír alapú) 

C. Digitális         - Köteten színes 

D. Digitális         - Kötetlen monokróm 

E. Digitális         - Baja  

Nevezés és képfeltöltés: 

Előzetes regisztráció után a pályázati fotókat (nyomtatottat és digitálisat egyaránt) digitálisan is fel 
kell tölteni a Duna Fotóklub Egyesület oldalára.  

A feltöltés Jpg kiterjesztésben legyen, 1080 pixelre méretezett magassággal, max. 2 Mb 
terjedelemmel. Ha a hossz így túllépné az 1920 pixelt, akkor a hosszabbik oldal lesz a mértékadó.  

A regisztrációt és a fotók feltöltését minden pályázó a https://dunafotoklub.hu oldalon teheti meg.  

A képek elnevezése a következő minta szerint legyen: kategória betűjele, kategórián belüli sorszám_ 
alkotó vezetékneve_ alkotó keresztneve_ lakóhelye_ az alkotás címe. ( Pl.:   A1_  Gipsz _ Jakab _ 
Zirc _ Viruló keszeg – maximálisan 256 karakter)  

Nyomtatott, papír alapú alkotások: 

Nyomtatott kategóriában bármilyen fotótechnikával készített (modern és archaikus) alkotással lehet 
pályázni, ha megfelel az illető kategória paramétereinek. A nyomtatott alkotások mérete standard A4-
es formátumú lehet, vagy 30 X 21 cm-es hossz, illetve magasságú, vagy erre a méretre  paszpartuzott. 
A fotók hátoldalán szerepeljen a fotó kategóriájának betűjele,  sorszáma, az alkotó neve, lakóhelye, 
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