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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. szeptember 9.

MAGYAR FOTOGRÁFIA 
NAPJA 2019
Az idei MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA országos 
központi ünnepségét és díjátadóját 2019. augusztus 
24-én tartotta a MAFOSZ a Bakony Fotóklub és az 
Agóra Veszprém Kulturális Központ közreműködé-
sével. A művelődési központ vezetője köszöntötte a 
megjelenteket, majd Mátyus Károly, MAFOSZ területi 
alelnök szólt a nap jelentőségéről.

Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke beszédét a MA-
FOSZ számára is büszkeséget jelentő hírrel kezdte: 
Papp Elek Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést ve-
hetett át augusztus 20-án több évtizedes pályafutása 
elismeréseként, valamint Kerekes István Yelena című 
fotográfiája elérte a 400. díját, ami világrekord.

A XXXVI. MAFOSZ Szalon és a MAFOSZ Diasza-
lon megnyitója és díjátadója kapcsán megnyitóját úgy 
kezdte: Egyik szemem sír, a másik nevet”. Hiszen a az 
ingyenes, nevezési díj nélküli Szalonokon – melyen 
papírképpel is lehetett nevezni – a tagszervezetek 
fele sem vett részt. Ugyanakkor mind a falakon (és a 
megjelent katalógusban), mind a diaszalon vetítéses 
bemutatóján számos jó képet lehetett látni. 

A XXXVI. MAFOSZ Szalon egyéni díjazottjai: I. 
díj – Révész László: Hullámos textúra (Biatorbágyi Fo-
tóklub); II. díj – Kiss Imre: Amel (Mecseki Fotóklub); 
III. díj – Jerszi Gabriella: Párok (Mecseki Fotóklub). 
Különdíjak – Tomori Zsolt: Csillagvirág (Diósgyőri 
VFK); Ritter Antal: Reggel (Biatorbágyi Fotóklub) és 
Kiszner Piroska: Vonalkavalkád (Duna Fotóklub Egye-
sület).

A Szalont megnyerte a Diósgyőri Vasas Fotóművé-
szeti Kör; második lett a Biatorbágyi Fotóklub és har-
madik a Bakony Fotóklub.

A MAFOSZ Diaszalont egyéni nyertesei: I. díj – Ei-
fert János: Aktsorozat-tanulmány (Kanizsa Fotóklub); 
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FOTÓKIÁLLÍTÁSOK

��Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Stemmer 
Ferenc Fotóklub Úti élményeink c. kiállításának meg-
nyitójára 2019. október 3-án 18 órára a Csepeli Mun-
kásotthonba (1215 Bp., Árpád u. 1.). Kiállítók: Bárány 
Tibor, Berta Béla, Czúni Imre, Gábori Attila, Hodossy 
Ilona, Mikó István, Mizik Zsuzsa, Oberländer Sándor, 
R. Kóródi Zsuzsa, Schenk Helga, Simonovicsné S. Ilo-
na, Tóth László Zoltán, Végh Péter. A kiállítást meg-
nyitja Rigó Róbert fotográfus. A kiállítás megtekinthe-
tő 2019. okt. 30-ig minden hétköznap.

��Az Év Magyar Fotója–Év Magyar Fotósa pályázat 
harmadkiállítása: Gyergyóremetén 2019. szeptember 
22-én, vasárnap 

��Burkus Alexandra (APS Stúdió, újbudai 60+ Fotó-
kör) „Kép + Vers” című kiállítása 2019. szeptember 
17-én (kedd) 18 órakor nyílik az Albertfalvai Közössé-
gi Ház Kályha Galériájában (Budapest, XI., Gyékényes 
u. 45–47. I. em.) A kiállítást Fabó Katalin (E-MAFOSZ, 
a MAFOSZ alelnöke) nyitja meg. Közreműködik az 
Újbuda Ezüstkar Békés Gyöngyi karnagy vezetésével. 
A japán koto hangzását Földházi Pál varázsolja elő a 
citeráján. A kiállítás 2019. október 15-ig tekinthető 

meg hétfőtől péntekig 10 és 19 óra között, valamint a 
rendezvények idején.

��A Duna Fotóklub Egyesület és a Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központja szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit a II. Dél-
vidék fotópályázat díjátadójára és kiállításának meg-
nyitójára. A kiállítást megnyitja: Virág István zombori 
fotóművész. Közreműködik: Magdali Anna, a Rábl 
Színpad tagja, a Pántlika zenekar énekese. Helyszín: 
Magyarországi Németek Általános Művelődési Köz-
pontja, 6500 Baja, Duna u. 33. Időpont: 2019. szep-
tember 14., 15 óra.

��2019. szeptember 
11-én 17 órakor nyílik 
a Mecseki Fotóklub 3rd 
Sopianae Salon kiállítá-
sa Pécsett, a Tudásköz-
pontban (Pécs, Univers-
itas u. 2/a. A kiállítást 
megnyitja Dr. Miseta At-
tila a PTE rektora, Hor-
váth Imre, a MAFOSZ 
elnöke és Hámori Gá-
bor, a Mecseki Fotóklub 
elnöke. A kiállítás 2019. 
szeptember 30-ig tekinthető meg.

3rd Sopianae 
International 

Photo Salon 2019 

Kiállításmegnyitó: 
 

 2019. szeptember 11.  szerda 17.00 
 Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont  
 Pécs, Universitas u.  2/a. 
 
A kiállítást megnyitja: 
 

 Dr. Miseta Attila  a PTE rektora 
 Horváth Imre a MAFOSZ elnöke 
 Hámori Gábor a Mecseki Fotóklub elnöke 

A belépés díjtalan. 
A kiállítás megtekinthető: 2019. szeptember 30. 

II. díj – Tóth Zsombor: Meeting (Compur Fotóklub); 
III. díj Tomor István: Hosszú nap után (Forte Fotóklub 
Vác). Különdíjak – Ujhelyi Zsolt: A három grácia (Ka-
nizsa Fotóklub); Bezdán József: Cigarettázó férfi (Me-
cseki Fotóklub) és Horváth Csaba Tamás: Mestersé-
ges intelligencia (Mecseki Fotóklub).

A Diaszalon győztese lett a Győri Fotóklub Egye-
sület, második a Ceglédi Fotóklub és harmadik a Ka-
nizsa Fotóklub. A kiállított képek összpontszáma alap-
ján első lett a Mecseki Fotóklub.

Következett a MAFOSZ Fotóművészeti diplomái-
nak átadása. Vetítésen ismerhette meg a közönség a 
díjazottakat és portfóliójuk néhány képét.

Eredmények: A-MAFOSZ/p – A MAFOSZ Kiváló 
művésze minősítés, platina fokozat: Hipságh Gyöngyi 
(Soproni Fotóklub).

A-MAFOSZ/g – A MAFOSZ Kiváló művésze mi-
nősítés, arany fokozat: Stipsits Ibolya (Győri Fotóklub 
Egyesület).

A-MAFOSZ/s – A MAFOSZ Kiváló művésze minő-
sítés, ezüst fokozat: Barakonyi Károly és Jerszi Gab-
riella (Mecseki Fotóklub Egyesület), Szabó József          
(Kőbányai Fotóklub).

A-MAFOSZ/b – A MAFOSZ Kiváló művésze minő-
sítés, bronz fokozat: Horosnyi Sándor (Duna Fotóklub 
Egyesület), Kiss Zoltán (Mecseki Fotóklub), Szepesi 
Julianna (Kőbányai Fotóklub).

A-MAFOSZ – A MAFOSZ Fotóművésze: Bezdán 
József (Mecseki Fotóklub), Csörögi Dóra (Bársony Ist-
ván Fotóklub), Fekete Tamás, Jámbori Tamás és Jene 
Sándor (3F-K Fotóklub), dr. Tóta Krisztián (Kőbányai 
Fotóklub).

Jubileumi diplomát vehetett át a Szivárvány Fo-
tóklub 20 éves, valamint az Óbudai Fotóklub 50 éves 
működésük alkalmából.

Hagyományosan a Magyar Fotográfia Napja ren-
dezvényén adják át a MAFOSZ Év Fotográfusa díjat 
és a MAFOSZ Év Fotóművészeti Alkotócsoportja 
díjat. A Mafosz Kitüntetési Bizottsága ellenőrizte a 
2019-ben beérkezett önértékeléseket. A beérkezett 
dokumentációkban szereplő pontokat a szabályzat-
nak megfelelően korrigálta.

Eredmények – Év Fotográfusa lett Bolvári Csilla 
672 ponttal, 2. Horosnyi Sándor 666 ponttal és 3.  
Kiss Imre 531 ponttal. A 4–9. helyen végzett: Lakatos 
Krisztián, Jerszi Gabriella, Déri Judit, Barakonyi Ká-
roly, Eifert János és Molnár Ferenc.

Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja díjat meg-
szerezte Mecseki Fotóklub 6115 ponttal, 2. a Duna 
Fotóklub 4515 ponttal és harmadik a Biatorbágyi Fo-
tóklub 3395 ponttal. Gratulálunk a nyerteseknek.

A rendezvény végén levetítették az Év Magyar Fo-
tója – Év Magyar Fotósa pályázat anyagát.

A FIAP diplomák átadása, valamint a Fotó-Hungari-
kum könyv megjelentetése várhatóan ugyanitt Veszp-
rémben lesz az október 19-ei Pannónia Szalon és Di-
aszalon megnyitóján.
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MAFOSZ
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
További képek a honlapon!
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FRONTART – Óriásképek 
Mosonmagyaróváron

Mosonmagyaróvár 5 emblematikus, ismert vagy köz-

ponti helyen levő épületén a Szent István Napok alkal-
mából Kerekes István EFIAP/d3, A-MAFOSZ/p fotómű-
vésznek 5 fényképét állították ki óriásméretben. A nem 
hétköznapi kiállítás, szeptember végéig tekinthető meg!

Hogyan adjam le a 
kiállításmeghívót?
Kedves Kiállítók!

Kérem, segítsétek munkámat azzal, hogy elkülditek 
a nálatok már meglévő meghívó szöveges változa-
tát is. Így nekem nem kell beírni (s talán úgy nem is 

tévesztem el), nektek pedig ez már le van írva. Mint 
már oly sokszor kértem: ne csak egy jpg-t küldjetek, 
hanem legyetek szívesek küldjétek át szövegesen is 
a meghívót, hogy a honlapba és a Fotóséletbe bete-
hessem. E minimális segítség igen megkönnyítené a 
munkámat. Az így felszabaduló időt is a fotókultu-
rális közélet szervezésére lehetne fordítani!!! Köszö-
nöm előre is.

Horváth Imre

Az Év Magyar Fotója–Év Magyar Fotósa pályázat másodkiállítása volt Nagyvenyimben, a Szociális Szolgáltató 
Tömb átadásával egyidejűleg 2019. augusztus 3-ától. (Következő kiállítás szeptember 22-én: Gyergyóremetén)
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          A XXVI. Egri Fotóművészeti Alkotótábor  

A Heves Megyei Fotóklub 1993-tól folyamatosan minden évben 
megrendezte a fotóművészeti alkotótábort. Az idén 2019. július 18 és 24 
között, 26. alkalommal került megrendezésre. A tábor 2019. május elején 
került meghirdetésre, egyúttal a tábor programját (1 sz. melléklet) is  
közzétettük, a MAFOSZ honlapján, a fotóklub honlapján és a Facebookon.  

A fotóművészeti alkotótábor célja, hogy lehetőséget biztosítson az újabb ismeretek 
elsajátítására, megismertesse az újabb fotós irányzatokat, mindezt felkészült és ismert 
fotográfusok, fotóművészek közreműködésével. Az előadások mellett gyakorlati fényképezés 
is folyik, így az idelátogató fotósok megismerhetik Eger és Heves megyei nevezetességeit.   

  
A Szalajkában                                                         Somoskői bazaltomlásnál  

A mostani tábor ideje alatt Ajnácskő, Somoskő, és Fülek (Szlovákia) nevezetességeinek 
megismerésére is nyílt lehetőség. Ezen kívül Füleken a fotósok megismerhették egy 
professzionális fotólabor (Foto Antal) működését is.  

 
A tábor megnyitó ünnepségén köszöntöttük Magyarósi Péter győri fotográfust, aki 25. 
alkalommal vesz rész az egri táborban.  

  
Magyarósi Péter köszöntése  

A délelőtti órákban gyakorlati fényképezés folyt, az esti órákban, pedig bemutatók és elméleti 
előadások kerültek megrendezésre. A foglalkozásokon kiegészülve a fotóklub tagjaival 25-30 
fő vett részt.   

Horváth Imre EFIAP/s fotóművész (a MAFOSZ elnöke) bemutatta az Év Magyar Fotója–Év 
Magyar Fotósa pályázat anyagát, s előadást tartott a képelemzésekről, zsűrizésekről, 
pályázatokról. Levetítette a XXXVI. MAFOSZ Szalon és a Diaszalon anyagát. 

  
Elméleti foglalkozás - Horváth Imre (MAFOSZ)  

A szakmai továbbképzést segítette elő másnapi workshopja a szabadtéri fotózásról, valamint 
az elkészített képek számítógépes feldolgozása.  

  
Workshop: Szabadtéri portréfotózás  

A legújabb fotótechnika (fényképezőgépek és nyomtatók) megismerését szolgálta a FUJIFILM 
cég négy órás bemutatója, melynek során lehetőség volt az eszközök kipróbálására is.   

  
FUJIFILM termékbemutatója  

Hagyomány a fotóstáborban a tábori fotópályázat, melyen a pályázók otthonról hozott és a 
táborban készült fotókkal pályáznak.   
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Újdonság volt a fotóstáborok történetében, hogy az utolsó délutánt, nem Egerben, hanem az 
Egererdő tulajdonában lévő Pazsagi Erdészházban töltöttük. Erre a helyszínre is szerveztünk 
szakmai bemutatót. A drónnal történő fotózás szakmai és jogi lehetőségeivel ismerkedhettek 
meg a résztvevők, melyet gyakorlati bemutató is követett. Itt került sor a tábor zárására, 
illetve a tábori fotópályázat eredmény hirdetésére és a díjátadásra.  

  
       A drón előkészítés repüléshez – Pazsag                              Díjátadás – Pazsag  

  
Az utolsó este résztvevői  

Összességében a tábor meghirdetésekor kitűzött célt elértük. A táborlakók új ismeretekkel és 
élményekkel gazdagodva távoztak. Ezt a tábor zárása után érkezett visszajelzések, mind a 
MAFOSZ elnöksége, mind a táborlakók részéről megerősítik. Így felmerült a tábort értékelő 
klubfoglalkozáson (07. 26.) a 2020. évi tábor megrendezésének gondolata.   

Eger, 2019. július 29.  

                                                                                        
                                                                                    /Demeter Pál, fotóművész, klubvezető/ 

                                                                                                        a fotóművészeti tábor vezetője   

   

IV. MEDIAMARKT
FOTÓPÁLYÁZAT

NYEREMÉNYEK

2019.08.29. – 09.30. KÖZÖTT
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2019.10.28.

Fénykép feltöltés, részletek és játékszabályzat a mmapp.hu/fotopalyazat oldalon.

150 000 Ft
értékben

a MediaMarkt áruházban kiválasztott
fényképezőgép és/vagy objektív

vásárlására jogosító kupon

I. helyezett II. helyezett III. helyezett
50 000 Ft

értékben
a MediaMarkt áruházban kiválasztott

fényképezőgép és/vagy objektív
vásárlására jogosító kupon

100 000 Ft
értékben

a MediaMarkt áruházban kiválasztott
fényképezőgép és/vagy objektív

vásárlására jogosító kupon

TERMÉSZET × SZABADIDŐ-UTAZÁS × EMBEREK

A zsűri által kiválasztott legjobb 50 képet a Facebook oldalunkon 
szavazásra bocsátjuk, a legtöbb szavazatot kapott kép nyereménye: 

50 000 Ft 
értékű 

MediaMarkt ajándékkártya.

Közönségdíj
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Tisztelt Fotósok, Fotóművészek! 
  
Ebben az évben is megrendezzük Szentesen az Alföldi Fotószalont, várjuk pályázati képeiket a 
rendezvényünkre. 

Miért érdemes pályázni erre a kiállításra?  
Mert az Önök eredeti képei kerülnek a szakértő fotóművész zsűritagok elé, hogy több órán át tartó 

munkával értékeljék azokat, majd a kiállítást is ezekből a művekből rendezzük meg. Az egész országban 
már csak néhány olyan fotópályázat van és ezek egyike az Alföldi Fotószalon, ahol az alkotó által 
elkészített fotográfiát lehet megtekinteni a tárlaton. Ez a jó minőségű digitálisan laborált képnél, a 
speciálisan nyomtatott, vagy kézműves módon készített képeknél is nagyon fontos. Az fotósok kezét 
nem megkötni akarjuk képméretekkel, képarányokkal, hanem szabadon, akár saját képkeretben is 
beadhatják fotóikat. A zsűri által a kiállításra beválogatott összes kép ki lesz állítva, és a teljes kiállítási 
anyagból A4 méretű, nyomtatott és igényes katalógust készítünk, ezt a kiadványt minden pályázónak 
eljuttatjuk. 

Kérem, küldjék el fotós barátaiknak, ismerőseiknek, klubtársaiknak a felhívásunkat, hogy Ők is 
értesüljenek a rendezvényünkről. 

 
A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör szervezésében  

2019. október 23-tól november 23-ig kerül megrendezésre a 
XXV. Alföldi Fotószalon 

  
A fotókiállítás célja: Állandó fórumot biztosítani a fotográfusok színvonalas, művészi igénnyel készített 
felvételeinek. 
  
Pályázati feltételek: A pályázaton részt vehet minden fotós 2015 után készült és Szentesen az Alföldi 
Fotószalonon még nem szerepelt képekkel. Beküldhető maximum 5 db kép (digitális, hagyományosan 
fotópapírra laborált, vagy nyomtatási eljárással készült színes, fekete-fehér, monochrom, vagy archaikus 
kidolgozású). Várjuk a fotósok hagyományos fekete-fehér, camera obscurás képeit, valamint az egyedi, 
vagy kézműves eljárásokkal készült (argentotípia, cianotípia, antrakotípia, olajnyomat, sópapír, 
nitrotranszfer stb.) műveket is. 
Csak 30 x 40 cm, vagy 30 x 45 cm külső méretű, vagy erre a méretre kasírozott, illetve paszpartuzott 
alkotásokat fogadunk el, melyek vastagsága maximum 2 mm lehet, a kép mérete ezen belül tetszőleges, 
ezt az alkotóra bízzuk. Egyedi esetként elfogadunk bármilyen méretű, keretezett, akasztóval ellátott, 
kiállításra alkalmas 1 m-nél nem nagyobb képeket is, ezek ide és visszaszállítását, megfelelő 
csomagolását az alkotónak kell önállóan megoldania. 
A kiállítási anyag képeit digitális formában elkérjük a fotósoktól az A4 méretű katalógus készítéséhez. A 
teljes kiállítási anyagot elhelyezzük a Szentesi Fotókör weboldalán. Az előző években megrendezett 
kiállítások képei is megtekinthetők a „Fotókiállítások” menüpont alatt. 
  
Nevezési díj:  1.500,- Ft (A nevezési díjat az A4-es méretű kiállítási katalógus előállítására, a képek 
visszaküldésére fordítjuk.  A nyomtatott katalógusból minden pályázó számára egy-egy példányt 
biztosítunk.) 
Zsűri tagjai:  Gábor Enikő, Szamódy Zsolt Olaf, Vécsy Attila fotóművészek 
Díjak: I., II., III. díj (egyedi bronz plakett), továbbá 5 különdíj (tárgyjutalommal és oklevéllel). 
Kiállítási naptár: Beérkezési határidő: 2019. szeptember 30.   Kiállítás megnyitó: 2019. október 23.  
Részletes pályázati kiírás:  http://www.szentesifotokor.hu/palyazatok/alfoldifotoszalon2019.pdf 
Letölthető nevezési lap: http://www.szentesifotokor.hu/palyazatok/alfoldinevezesilap2019.doc 
Szentesi Fotókor weboldalán lévő pályázati felhívás: http://www.szentesifotokor.hu/palyazatok-2/xxv-alfoldi-
fotoszalon-2019 

VI. Szeretett világunk 

címmel hatodik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát MAFOSZ védnökséggel a
 DaDalia Galeria Fotóköre, a Dr Brusznyai Árpád Művelődési ház és Könyvtár 

és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület.

Részvétel:

E nyilvános pályázaton bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok foglalkozástól, életkortól, 
bel- és külföldi lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai.
A pályázaton részt venni legfeljebb 10 db. olyan fotóval lehet melyeket nem díjazták más 
fotópályázatokon és még nem szerepeltek a DaDalia Galeria által kiírt pályázatok kiállításain. 
A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal 
rendelkezik. Felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is képes. Ebből eredő, esetleges vitákban a 
kiírók és szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a 
pályázó viseli.
A pályázó a fotók beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében 
(katalógus, sajtó, TV, plakát, meghívó) a beküldött fotókat a szervezők, térítés nélkül 
felhasználhatják a szerző nevének feltüntetésével. Továbbá a kiállításra zsűrizett fotók a DaDalia 
Galeria digitális archívumába kerülnek, ott a MAFOSZ előírásainak megfelelően az esemény 
leírásával és az alkotók megnevezésével együtt hosszabb ideig megtekinthetők lesznek, valamint a
díjazott fotók a Fotó-Hungarikum 2019.  MAFOSZ kiadványba beválogatásra kerülhetnek. 
A fotók ettől eltérő célokra való felhasználása csak az alkotóval kötendő külön szerződés alapján 
történhet.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem megfelelő fotók kizárásra kerülnek és elismeri, 
hogy a zsűri döntése végleges és nem vitatható. 
A virtuális nevezési oldal kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit.

Kategóriák:

      A.    kategória:   Szabad, kötetlen témájú színes fotók.
      B.    kategória:   Szabad, kötetlen témájú monokróm fotók.

Nevezés és képfeltöltés

 A regisztrációt követően a  DaDalia Galeria pályázati oldalán ( http://dadaliagaleria.hu/race) a 
nevezési adatok kitöltése és elküldése után érhető el a feltöltési oldal. 
A régebben regisztrált pályázóink felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be a nevezési 
adatokhoz. 
A pályázati oldalakon használati és kitöltési segítség található a kérdőjel ikonoknál.

Feltölthető kategóriánként 5 – 5 fotó. Tehát összességében 10 db. fotó nevezhető.
Az oldalra az eredeti fotó kisméretű nézőképét kérjük feltölteni. A következő paraméterekkel: 
 a kép hosszabbik oldala maximum 2048 pixel, de 1024 pixelnél kisebb ne legyen.
 a fájlok mérete maximum 1,5 MB,  formátum JPG és a szintér  sRGB.
 Feltöltésnél a fájlnév bármi lehet, mert a rendszer átnevezi a fájlokat.
 A fotók címének megadásakor a pályázó ne használjon csupa nagybetűt és ügyeljen a magyar 

helyesírás szabályaira, továbbá a kép címe ne tartalmazza a pályázó nevét, vagy azonosítására 
alkalmas művésznevét, és ne sorszámozza a fotóit.

 Épkézláb magyar címeket kérünk, (!!) mindezt azért, mert a rendszer szoftvere ezt viszi át 
a kiállítási képcímnek és minden listához (zsűrizés, jegyzőkönyv, kiértesítés, katalógus).

 A feltöltési határidő lejárta előtt, a pályázó bármikor beléphet feltöltési oldalára, a regisztrált 
felhasználónevével és jelszavával és itt törölheti, cserélheti a képeit, a kép címét 
megváltoztathatja vagy figyelemmel kísérheti nevezésének adatait.
A feltöltési határidő lejárta után pályázati oldalán semmi változtatást nem tud végrehajtani.

 A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti fotó 4000 px. hosszabbik oldalméretű változatával, 
mert zsűrizés után a szervezők a pályázaton díjazott, valamint a kiállításra válogatott képek 
ekkora felbontású változatát bekérik a pályázóktól a kiállítási anyag elkészítéséhez. 

A zsűrizés folyamata valós időben online zajlik. Első körben pontozással és válogatással a zsűri a 
kiállításra elfogadott fotók listáját állítja össze. Ezután az elfogadásra került fotók közül 
kiválasztja a helyezetteket.
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A zsűri tagjai:

Bedi Gyula       EFIAP,   A-MAFOSZ/g fotóművész  (Uszód)
Hipságh Gyöngyi  EFIAP,   A-MAFOSZ/g fotóművész  (Sopron)
Nagy István       E-MAFOSZ/g  fotóművész  (Szentes)

Díjazás:

A legeredményesebb alkotói díj -a helyezések figyelmen kívül hagyása mellett-  a legtöbb 
     elfogadást elért pályázónak  Oklevél kíséretében   MAFOSZ plakett.
 (Holtverseny esetén a zsűri megindokolt döntéssel választ díjazottat!)

          A. kategória

 A pályázat egyedi éremsorozata.  (I.  II. és III. helyezés).  Oklevél kíséretében.

         B. kategória

      A pályázat egyedi éremsorozata.  (I.  II. és III. helyezés).  Oklevél kíséretében.

        Különdíjak:
 3 darab pályázati emlékérem. Oklevél kíséretében.
      A DaDalia Galeria, a Derekegyházért Közhasznú Egyesület, és a Dr. Brusznyai Árpád  
             Művelődési Intézmény felajánlásával.

  A pályázat nevezési  díja

          Feltöltés egy kategóriába : 2000 Ft.   vagy 7 €.
          Feltöltés mindkét kategóriába: 3000 Ft.  vagy 10 €
          A részvételi díjat átutalással lehet fizetni 
          a  DaDalia Galéria Fotóköre 10402836-50526787-88561006  sz. K&H. számlára

Vagy Euró fizetés esetén az info@dadaliagaleria.hu    PayPal számlára.
          Közleményben fel kell tüntetni a pályázó teljes nevét és azt, hogy:  „VI. Világunk".
          Ennek hiányában az azonosítás és így a nevezés elfogadása nem garantálható.

Információk, regisztrálás, nevezés, fotók feltöltése a DaDalia Galeria pályázati oldalán.
( http://dadaliagaleria.hu/race)

 Pályázati naptár:

        Beküldési határidő : 2019. október 15.
         A DaDalia Galeria pályázati oldala 2019.október  15-én  24:00 óráig fogad képfeltöltést.

       Zsűrizés :  2019. október 18 - 22  között.
               A pályázók kiértesítése október 23-től.
        E képek alkotóitól ekkor kérik a szervezők a  nagy felbontású fájlok feltöltését!
                A zsűri által díjazott és a kiállításra válogatott fotók jegyzéke a DaDalia Galeria
                pályázati oldalán megtekinthető november 5-től.
               
    Hivatalos eredményhirdetés, díjátadó, kiállítás megnyitó: 2019. november 16.  

Helyszín: a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház nagyterme,    Derekegyház Köztársaság tér 8. 

Információk a DaDalia Galeria [ http:/dadaliagaleria.hu ] oldalon.
Érdeklődni a dadalia@vipmail.hu  vagy az  info@dadaliagaleria.hu mail címen

vagy a  +36 70 324 4337 telefonszámon.
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