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Bayer Hungária Kft.
Klímavédelmi Fotópályázat és Kiállítás
2012
A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program)
klímavédelmi fotópályázatot hirdet az ENSZ "Fenntartható Energiát
Mindenkinek!" nemzetközi éve jegyében
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Háborítatlan természet kategóriába olyan képeket várunk, amelyek az
érintetlen környezetet szépségét, vagy a szépségen túl az érintetlen
környezetben rejlő energiákat, a bennük rejlő lehetőséget, potenciált
mutatják be. (pl. a nap, a föld, a víz, a szél, vagyis a megújuló
energiaforrások erejét, vagy éppen szépségét bemutató alkotások)
2. Lenyomat az élővilágon kategóriába olyan képeket várunk, amelyek a
természetbe történő emberi közbeavatkozást a környezet számára is
hasznos oldaláról mutatják be a fenntarthatóság érdekében. (pl. a
mesterséges eszközök zavartalan megjelenése az élővilágban, az
együttélés szépsége a fenntarthatóság érdekében)
A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:
1. Háborítatlan természet
2. Lenyomat az élővilágon
3. Junior (mindkét témában lehet pályázni)

4. Junior mobil (mindkét témában lehet pályázni, mobiltelefonnal készített
képpel)
A pályázat díjazása:
A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Bayer Hungária Kft.
(továbbiakban Rendező) által felkért, neves fotóművészekből és
szakemberekből álló szakmai zsűri (továbbiakban Zsűri) végzi.
Ebben az évben nem értékeljük külön a hobbi és a professzionális
fotósokat. A Junior és a Junior Mobil (14-18 év közötti fiatalok) kategóriába
további könnyítésként bármilyen fotográfiai módszerrel előállított kép
digitális változatát elfogadjuk, a különbség, hogy az előbbi digitális
fényképezőgéppel, az utóbbi pedig mobiltelefonnal készüljön.
Minden kategóriában egy-egy nyertes kerül meghirdetésre a fotópályázat
lezárultával. A kategóriák győztesei értékes, fotózáshoz és/vagy
telekommunikációhoz kapcsolódó tárgyakra beváltható utalványban
részesülnek.
A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is átadásra kerül, melyet a
közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el.
A Zsűri tagjai:
Dr. Juhász Árpád - geológus, a zsűri elnöke
Radisics Milán - a "naturArt" Magyar Természetfotósok Szövetségének
elnöke
Kerekes M István - fotóművész, a legfiatalabb EFIAP/ Platinum tulajdonos
Zsila Sándor -fotóművész, az MFSZ, a MAOE, a naturArt és NIMRÓD
fotóklub tagja, a Fényecset Fotóklub Egyesület elnöke
Kudász Gábor Arion - fotóművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
oktatója.
Pályázati és részvételi feltételek:
A pályázaton részt vehet minden hobbi- és hivatásos Magyarországon
élő és alkotó - fotográfus.
Pályázni lehet digitális fényképezőgép által készített eredetiből (RAW, vagy
JPG) kivágott minimum 5 megapixel (2582x1936) felbontású digitális
felvételével, valamint Junior kategóriában mobiltelefonnal készült
fényképekkel lehet részt venni, melyek kicsinyített (1400x1000) változatát
kell feltölteni a pályázati oldalon. A pályázatra fénykép csak digitális
formában nyújtható be!
Pályázni szerzőnként maximum 10 (tíz) darab 2011. július 1-je után
Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet,
melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a
Pályázó.
A pályázati képek utómunkájánál bizonyos korrekciók megengedettek!
A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális
módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves),

színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és
fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak
azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti
kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc,
vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes
részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!
A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható
egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő
technikák alkalmazása).
Junior kategóriában a zsűri az egyedi ötletet, a látásmódot, a koncepciót és
az újszerűséget díjazza. A mobiltelefonnal készült képek esetében nincs
méret-meghatározás, a pályázat ezen szakaszában ebben a kategóriában
szintén nézőképet várunk.
Fotósorozattal nem lehet pályázni.
A pályázaton való részvétel módja:
A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a Pályázó elfogadja a
nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.
A bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu oldalon történő regisztráció és belépés
után a Pályázóknak lehetősége nyílik online feltölteni a fenti
paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel,
illetve rövid koncepció leírással együtt.
Koncepció leírás: a Pályázók vállalják, hogy minden egyes feltöltött fotó
mellé egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást csatolnak, amely elmagyarázza,
hogyan kapcsolódik a fotó a fenntarthatósághoz és/vagy mire szeretnék
felhívni a figyelmet.
A pályázati oldalon a regisztráció 2012. augusztus 31-től aktív, azaz ettől
az időponttól kezdődően 2012. szeptember 30-án 24 óráig lehet feltölteni
a felvételeket.
Szerzői és szomszédos jogok:
Tekintettel arra, hogy a pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első
felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a Pályázók tudomásul
veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton résztvevő fotókkal
kapcsolatban nem illeti meg.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok
nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői
jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a
jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a
pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal
és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen
használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is.
A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a zsűrizés internetes közvetítése során
a képeket a fotoklikk.hu oldalon megjelenítsék és a pályázat archívumában

megőrizzék.
A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy
pályaműveiket a pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a
fotoklikk.hu és a bayerhungaria.hu weboldalon, a mindenkori pályázattal
kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer - UNEP Klímavédelmi
Fotópályázat kiállítási helyszínein.
A Pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A
Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül
bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja a kérdéses kép azonnali
kizárásának jogát.
A Pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján
eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására
alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás
létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre
átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja
maga után.
A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez,
nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra
hozatalához. A Pályázó beleegyezik, hogy részére a fotoklikk.hu és a
bayerhungaria.hu a Bayer Hungária Kft. mindenkori pályázatához
kapcsolódó hírlevelet küldjön, melyet igény esetén visszaigazoló emailben
lemondhat.
A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a 2Republic BTL
Reklámügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak
be pályázatot.
http://www.bayerhungaria.hu

