
 

 Kapcsolat fotópályázat 
 

Pályázati kiírás 

 

 

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Fotóművészetet Pártoló Gyulai 

Ferenc Egyesület fotópályázatot hirdet Kapcsolat címmel az 550 éve város 

Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat keretében. A szervezők olyan pályamunkákat 

várnak hivatásos és amatőr fényképészektől, amelyek rajtakapják a múlt, a 
jelen és a jövő viszonyát a városban, egyidejűségeket, a város és lakói közti 

kapcsolatot, Sepsiszentgyörgy arcait, a település lüktetését, a városi élet 

ritmusát, ennek jelentős eseményeit. 

 

A pályázat tárgya – jelentkezési feltételek 

 

A pályázatra 2009. január 1. és 2011. szeptember 1. között készült fotók 

küldhetők be. 
A fotónak Sepsiszentgyörgyöt, illetve sepsiszentgyörgyi eseményt kell 

ábrázolnia és kötődnie kell a megadott témához. 

Beadható olyan pályamű is fotósorozatként, amely egy hosszabb időszakot fed 

le, több éven keresztül készült. Ilyen esetben nincs időkorlátozás. 

A pályaműveket mind digitális, mind nyomtatott formában, a foto550@sepsi.ro, 

valamint a Petőfi Sándor utca 6. szám, 520008 Sepsiszentgyörgy címre 

küldhetők el. 

A kiíró a következő témákat ajánlja a pályázóknak: hír-, eseményfotó, 
emberábrázolás, portré, művészet, sport, természet és tudomány, 

társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia, humor. 

A fotókat kitöltött nevezési lappal együtt kérjük beküldeni. Kérjük az 

űrlapot nyomtatott betűvel olvashatóan kitölteni. 

Nevezési díj nincs. 

 

Pályázati naptár 

 
2011. május 5. – a pályázat kiírása. 

2011. szeptember 15. – a pályamunkák beérkezésének utolsó határideje. 

2011. október 10–15. – zsűrizés. 

2011. október 27. – sajtótájékoztató, eredményhirdetés.  

2011. november 3. – a kiállítás megnyitója. A nyertesek díjazása a megnyitó 

napján történik. 



 

 
Díjak 

 

Első díj: 1000 lej készpénz. 

Második díj: 600 lej készpénz. 

Harmadik díj: 400 lej készpénz. 

 

A pályamunkák elbírálása 

 

A pályamunkákat a kiíró által felkért fotós szakemberek bírálják el. 

A zsűri egy külföldi fotográfusból, és négy belföldi fotográfusból áll. 

A zsűri három pályamunkát díjaz, egy I., egy II., egy III. díjat adhat ki. 

Egyedi esetben a társszervező is adhat különdíjat. 

A zsűrinek joga van a továbbjutásra esélytelen sorozatból kiemelkedő képet 

külön egyedi fotóként elbírálni.  

A zsűri köteles kizárni mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem 

tesznek eleget! 

A zsűrizés zárt rendszerű, nem nyilvános. 
Az eredmény kihirdetésére sajtótájékoztatón kerül sor. 

A zsűrizés helyszíne: Sepsiszentgyörgy, Lábasház, Szabadság tér 7. szám. 

 

Szerzői jogok 

 

A fotópályázaton résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan 

elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a szervezők a 

pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket 
térítésmentesen használják, valamint város internetes oldalán megjelenítsék 

és a pályázat archívumában megőrizzék. 

A díjat felajánlók Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a 

Fotóművészetet Pártoló Gyulai Ferenc Egyesület a pályázat és kiállítás 

promóciójához kapcsolódva jogdíjmentesen használhatják fel az általuk 

díjazott kép(ek)et. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok 

nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői 
jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, 

beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 

 

 

 



 

 

Formai és technikai követelmények 

 

A képek korrekcióját helyesen kalibrált monitor segítségével sRGB 

színprofilban kell elkészíteni. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis 

mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), 

gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), 

színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt 

(brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett 

technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt 

por. A kép egyes részeinek, ill. részleteinek módosítása nem megengedett! 

Tekintettel arra, hogy a képaláírást a sajtófotó műfaj igen fontos elemének 

tekintjük, kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt 

képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 200 

leütés lehet szóközökkel együtt, a képriportok (sorozatok) bevezetőszövege 

maximum 600 leütés lehet. 

A kép és képaláírás nem tartalmazhat utalást a fotós kilétére, az őt megbízó 

médiumra, ügynökségre! A nemzetközi gyakorlat alapján a megfelelő képaláírás 
a következő kérdésekre válaszol:  

1. Mikor? 
2. Ki? 
3. Mit? 
4. Hol? 
5. Miért? 

Az egyes kérdések értelemszerűen kezelendők, tehát ha konkrét esetben nem 

tehetők fel, akkor a választ sem kell a képaláírásban megfogalmazni. Ez 
legtöbbször az 5. kérdés esetében érvényes. 

 

Beküldhető pályaművek száma 

 

Egy pályázó 5 pályaművet küldhet be a pályázatra. A pályamű állhat egyedi 

képből vagy képsorozatból. A sorozat maximum 8 képet tartalmazhat! 

Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat 

részeként. 
A pályázó legalább 3 megapixel felbontású eredeti képpel, és a nyomtatott 

változat 30/40 vagy 20/30 cm lehet részt venni. A sorozatok képmérete nem 

haladhatja meg a 20/30 cm méretet. 

 



 

 
Nevezési lap 

 

A pályázaton nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési 

lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati 

feltételeket elfogadja, hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek 

a kiírási feltételeknek. 

 

Eredményhirdetés 

 

A pályázat végeredményét, a zsűrizést követő napokban sajtótájékoztatón 

közöljük. A díjakat a Lábasházban a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2011. 

november 3-án adjuk át. 

 

 
 


