PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarország és a Kárpát-medence természeti értékeinek, tájainak, élővilágának
bemutatására a VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia keretében
fotópályázat kerül meghirdetésre a konferencia résztvevői számára.
KATEGÓRIÁK:
1. Ember és természet
Az ember és a természet közötti kapcsolat, természetvédelmi problémák Magyarországon és a
Kárpát-medencében, emberi felelősség a természeti értékek megóvásában.
2. Vadon élő állatok
Természetes környezetükben, Magyarországon és a Kárpát-medencében vadon élő állatokról
készült felvételek.
3. Állatok közelről
Közel- és makro-felvételek a Magyarországon és a Kárpát-medencében vadon élő állatokról
természetes környezetükben, állatportrék.
4. Növények és gombák
Magyarországon és a Kárpát-medencében vadon élő növényekről és gombákról készült
felvételek természetes környezetükben, ide sorolva a közel- és makrofelvételeket is.
5. Tájak
Magyarországi és Kárpát-medencei természeti- és kultúrtájak bemutatása.
6. Művészi kompozíció és forma
Természeti témák absztrakt megjelenítése, melyek a hagyományos kategóriákba nem
sorolhatók.
DÍJAZÁS:
A felsorolt 1.-6. kategóriákban az első három helyezett fotót díjazzuk. A kategóriák díjazottjai
tárgyjutalomban részesülnek.
ETIKAI ELVÁRÁSOK:
Az egyes állat- és növényfajokról, tájakról készült felvételek Magyarországon illetve a
Kárpát-medencében vadon élő példányokat ábrázoljanak természetes környezetükben, és
etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak!
ELBÍRÁLÁS:
A beküldött felvételeket a szervezőbizottság által felkért, a természetfotózás gyakorlatában
jártas szakemberek bírálják el.
SZERZŐI JOGOK:
A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik a VII. Magyar
Természetvédelmi Biológiai Konferencia ideje alatt történő bemutatásához, projektoron
keresztüli vetítés formájában. A képek egyéb fórumokon, kiadványokban nem kerülnek
bemutatásra. A képek szerzői jogai a beküldőknél maradnak.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A pályázatra a VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciára regisztrált, azon részt
vevő kollégák nevezhetnek analóg vagy digitális képekkel, melyek nem voltak kiállítva
korábbi más hazai fotópályázaton. A zsűri projektorral vetített digitális pályaműveket értékel,
ezért pályázni az eredeti analóg és digitális módszerrel készült felvételek esetén egyaránt a
képről készített 1024*768 pixel méretű JPG formátumú képekkel lehet, amelyeket fel kell
tölteni a www.mtbk.hu/mtbk07 honlapra 2011. szeptember 15-ig.
A formai követelmények megtartásának ellenőrzése, a zsűrizés akadálytalan lebonyolítása
céljából a pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
A: Az eredetileg analóg módszerrel készült pályaművek esetén:
Az eredeti diapozitívról (negatívról) digitalizált JPG állomány (hosszabbik oldalán fekvő
képnél 1024*768) a legmagasabb minőséggel elmentve (Photoshop, jpg-options: quality 12).
B: Digitális pályázati anyag esetén:
1. Az eredeti, módosítatlan kamerafájlról készült korrigált, 1024*768 pixel méretű JPG
formátumú állomány.
2. A kategóriánként kiválasztott első három helyezettől az eredeti kamerafájlok is bekérésre
kerülnek majd.
A zsűrizés az eredeti kameraállással készült felvételen történik, de a szerző javaslatot tehet
képkivágásra is. Ezesetben az eredeti és vágott felvételt is kérjük beküldeni. Tájkép
kategóriában lehetőség van több felvételből összeillesztett („stich”) képek beküldésére.
Minden kategóriában megengedett a fekete-fehér és színes felvételek beküldése, ezek azonban
együtt kerülnek elbírálásra.
A nevezés menete:
- Nevezni lehet 2011. szeptember 15-ig, a www.mtbk.hu/mtbk07 honlapon az MTBK07Fotopalyazat link Digitális pályázat illetve Analóg pályázat alpontok alatt az megadott
útmutató szerint feltöltött kis felbontású JPG képekkel és szabályosan kitöltött nevezési
lappal. A feltöltött képek elnevezése a szerző regisztrációs kódja és a kép sorszáma szerint
történjen.
PÁLYAMŰVEK SZÁMA:
A beküldhető pályaművek száma pályázókként legfeljebb 6 db, egy kategóriában pedig
legfeljebb 3 kép! A sorozatfelvételek egy képnek számítanak. Egy pályázati anyag
tartalmazhat digitális és analóg pályaműveket is.
NEVEZÉSI LAP:
A pályázaton a www.mtbk.hu/mtbk07 honlapon kitöltött nevezési lappal lehet részt venni.
Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezési lap beküldésével a pályázó
nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és arról, hogy beküldött képei
minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.
NEVEZÉSI DÍJ:
A nevezési díj nincs, a pályázaton a konferencia regisztrációs díjat befizető jelentkezői
vehetnek reszt.

A pályázat részleteiről tájékozódhat a www.mtbk.hu/mtbk07 honlapon, esetleges kérdéseit az
mtbk07.szervezok@gmail.com email címen teheti fel. A tárgynál kérjük feltünteti:
Fotópályázat.
PÁLYÁZATI NAPTÁR
Pályázat megnyitása: 2011. július 1.
Pályázati anyagok beérkezési határideje: 2011. szeptember 15.
Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2011. november 3.
A fotók projektoros vetítése: 2010. november 3–5.
A pályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára a VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai
Konferencia megnyitó rendezvénysorozatának kereteiben 2011. november 3-án kerül sor.
A kiíró fenntartja a jogot a változtatásra!

NEVEZÉSI LAP

Teljes név:
Telefon:
Email:
Születési idő (év/hó/nap):
Állandó lakcím:

Beküldött pályaművek száma, kategóriánként:
1. Ember és természet:
2. Vadon élő állatok:
3. Állatok közelről:
4. Növények és gombák:
5. Tájak:
6. Művészi kompozíció és forma:

Kijelentem, hogy a pályázati kiírást és az abban szereplő pályázati feltételeket elolvastam és
elfogadom; rendelkezem a kép szerzői jogaival, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal,
illetve analóg pályázat esetén diapozitívval (negatívval). Vállalom, hogy a kategóriánként első
három helyezett közé való választás esetén a bekért képek mellé csatolom a képek technikai
adatait, a képek leírását.

