Fotópályázat a Kalocsai Települési Értéktár elemeir l

A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság nyílt fotópályázatot hirdet.
A pályázat címe: Kalocsa város fényképei
faji megkötés nélkül, a Kalocsai Települési Értéktárban szerepl elemekr l exponált
képpel lehet nevezni. Bárki amat r és hivatásos fotós is nevezhet, erre vonatkozóan nincs
megkötés.
A Települési Értéktárban szerepl elemek listája, melyekr l a képeket várjuk az alábbi linken
érhet el: http://www.iranykalocsa.hu/latnivalok-programok-kalocsa-hajos-szelid/kalocsaiertektar Polgári Központ; Szakrális Központ;Ipari blokk;Civil társadalom épületei;Népm vészet
blokk

A pályam vek bármilyen fotótechnikai eljárással készülhetnek. Nagy felbontású,
sokszorosításra alkalmas (jpg vagy tif formátum, 1200 dpi) formában várjuk. A képekb l a
kés bbiekben kiállítást rendezünk.
Nevezési díj nincs!
Pályázni lehet:
1. Egy fotós egy elemr l egy képet adhat be, vagy maximum 5 fotóból álló fotósorozatot.
2. A fotókat 18×24 cm-es méretben, paszpartuzva kell beküldeni, valamint digitális
formában, jpg vagy tif formátumban (legalább:1200 dpi méretben).
3. A képfájlokat e-mailben, vagy CD-n várjuk a lentebb feltüntetett címekre.
4. A képek fájlneve a következ formátumú legyen:
szerz Családneve_Keresztneve_A képcíme_sorszáma.jpg
Pl.: Minta_Otto_Vegtelen_Szabadsag .jpg
5. A nevezési lap letölthet a www.kalocsa.hu honlapról, vagy nyomtatásban kérhet a
Viski Károly Múzeumban.
6. Zs rizés: A fényképeket 5 f s zs ri értékeli.
7. A képeket a Kalocsai Települési Értéktár a Viski Károly Múzeum gy jteményében
helyezi el.
8. A pályázónak teljes kör szerz i jogokkal kell rendelkeznie a beadott pályam fölött.
A szervez nem vállal felel sséget az ezek hiányából ered jogvitákban.
9. A fotókat a rendez a jelen pályázathoz kapcsolódó kiállításhoz és egyéb események
népszer sítésének céljára a szerz nevének feltüntetése mellett szabadon és
térítésmentesen felhasználhatja. Mivel a képek a Viski Károly Múzeumba kerülnek,
ezért a további felhasználás a múzeum szabályai szerint történnek. Természetesen, a
szerz i jog a fényképészé marad.
10. A pályázatra küldött képekkel kapcsolatosan a pályázó a fentebbi feltételeket
elfogadta.
11. Beérkezési határid : 2016. október 15.
12. Zs rizés várható ideje: 2016. október 30.

13. A zs ri tagjai:
o
Kalocsa Város polgármestere
o
Kalocsai Települési Értéktár elnöke
o
Viski Károly Múzeum Kalocsa m vészettörténésze
o
Dunatáj Fotókör elnöke vagy delegáltja
o
Kalocsai Kortárs M vészeti Klub delegáltja
14. Díjazás:
díj: 50.000,- Ft
II. helyezett: 30.000,- Ft
III. helyezett: 20.000,- Ft
További díjak: különdíjak
A beadott pályam vekb l a Városi Galériában rendezünk kiállítást 2016. november 25-én,
amelynek keretében értékeljük a pályam veket.

Információ:
Jerkovics Erika +36-78/601-302
Email cím:
ertektar@kalocsa.hu
Postacím:
Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István Király út 35.
Jegyz i Osztály, Jerkovics Erika
Benyújtási határid :
2016. október 15.

Kalocsa Települési Értéktár Bizottsága

