
 

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 

A vidéki térségekbe beruházó Európa” 

 

 

NYILVÁNOS FOTÓ - ÉS DRÓN VIDEÓ PÁLYÁZAT  

A PANNON TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET TERÜLETÉN 

 
 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége FOTÓ ÉS DRÓN VIDEÓ 

PÁLYÁZATOT hirdet, a Helyi értékek és élmények promóciója a Pannon 

Térségfejlesztő Egyesület területén című projekt (Projektazonosító: 3007530679) 

keretében. 

 

 A fotó- és drón videó pályázat célja, hogy a Pannon Térségben1 fellelhető értékek 

bemutatásra kerüljenek, és azok az élmények, amelyeket a térség tud nyújtani az ide 

érkező turistáknak, illetve a helyi lakosoknak. 

 

Részvételi feltételek: 

A pályázat nyitott, foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki pályázhat, más 

pályázatokon nem szerepeltetett képekkel, drón videókkal.  

 

Az alábbi témakörökben lehet nevezni: 

1.         Tájkép és csendélet  

2.         Életkép - Élmények 

3.         Horgászfogások és horgászélmények 

(Témakörönként maximum 5 pályamű küldhető.) 

 

Pályázatra beküldött fotókkal szembeni elvárások: 

A képeket (a hosszabbik oldal minimum 3500 pixel méretben, minimum 3 MB nagyságban, 

300 dpi felbontásra méretezve) aláírt nevezési lappal együtt várjuk. A postai küldés esetén a 

képeket CD-n vagy DVD-n kérjük eljuttatni, e-mail esetén óriásfájlként egy mappába 

csomagolva.  A képfájlokat a következő séma szerint kell elnevezni, pont és ékezet nélkül: 

„vezetéknévkeresztnév_temakor_sorszám.jpg" 

Egy pályázó összesen 15 db színes, vagy fekete-fehér fotóval pályázhat.   

 

Pályázatra beküldött drón videókkal szembeni elvárások: 

A drón videó maximum időtartama 3 perc.  

A felvételekre vonatkozó minőségi elvárás: Full HD kamera, fény, hang 

Egy pályázó összesen 3 drón videóval pályázhat. 

A videófájlokat a következő séma szerint kell elnevezni, pont és ékezet nélkül: 

„vezetéknévkeresztnév_temakor_sorszám" 
                                                           
1Pannon Térséghez tartozó települések:  https://m.facebook.com/pannon.elmenyek 
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A beküldés akkor érvényes, ha nevezési lapon megadásra kerül: 

A pályázó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, az egyes képek /drón videók 

(pályaművek) címe, választott témakör, a pályázó aláírása, valamint a jognyilatkozat.  

 

Az egyes fényképekhez/drón videókhoz meg kell adni a készítés helyszínét és 

dátumát. 

  

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége fenntartja a jogot, hogy a beküldött 

fotókat/drón videókat a Szövetség PR kommunikációjához (kiadvány, sajtó, TV, naptár, 

weboldal, facebook stb). az alkotók nevének feltüntetésével szabadon felhasználhassa. 

A pályázónak teljes körű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott 

pályaművek fölött. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége nem vállal 

felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban. 

 

Nevezési díj nincs! 

 

Beküldési cím: 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz. 

E-mail: panterpalyazat@gmail.com 

  

Beküldési határidő: 

2021. október 20. 

 

A pályaművekről a Szövetség tisztségviselőiből és felkért szakértőiből álló zsűri dönt. 

  

A pályaművek – a fotó és drón videók -  külön kerülnek díjazásra (I-III. helyezettek): 

I. helyezettek: 20.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány, emléktárgy 

II. helyezettek: 15.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány, emléktárgy 

III. helyezettek: 10.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány, emléktárgy 

 

Internetes szavazás alapján kiosztásra kerül közönségdíj a legjobb fotók és drón 

videók között. A közönség díjak az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra a fotó és drón 

videó kategóriában: 

I. helyezettek: 15.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány, oklevél 

II. helyezettek: 10.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány, oklevél 

III. helyezettek: 5.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány, oklevél 
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Az eredményeket az értékelést követően a www.vasivizeken.hu weblapon, valamint 

https://m.facebook.com/pannon.elmenyek facebook oldalon is közzétesszük, illetve a 

nyerteseket a megadott e-mail címen értesítjük.  A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást bármikor indoklás nélkül 

visszavonja, vagy módosítsa. 

 

 

Vaskeresztes, 2021. 09. 16. 

 

 

Sok sikert kívánunk! 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vasivizeken.hu/
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Benyújtási határidő: 2021. október 20 

 

NEVEZÉSI LAP 

a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

által meghirdetett fotó- és drón videó pályázatra 

 

Név: ……………………………………………………………………………….………………….……………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………….………………………………… 

Tel.: ………………………………………………......................................................................................... 

e-mail cím: ……………………………………............................................................................................. 

 

Alkotások címe, készítésének helyszíne, időpontja, választott témakör: 

 

Pályamű címe  
Pályamű 

készítésének 
helyszíne 

Pályamű 
készítésének 

időpontja 

Választott 
témakör 

Egyéb 
információ 
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Alulírott pályázó nyilatkozom, hogy  

- A pályázati kiírás feltételeit maradéktalanul elfogadom. 

- A pályázatra beadott mű(vek) új, eddig nyilvánosságra nem hozott művek.  

- Valamennyi beküldött pályamű(vek) és abból készült feldolgozások tekintetében a 

személyhez fűződő jogok (a mű nyilvánosságra hozatala, a név feltüntetése, a mű 

egységének védelme) figyelembe vételével kizárólagos felhasználási jogokat 

biztosítom a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére, ingyenesen, 

területi korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, határozatlan 

időre. 

- A pályamű(vek) a nyilvános kiállítás keretében is bemutatásra kerülhetnek. 

 

Dátum:  

 

                  ….............................................. 

                     aláírás 

Tanúk**: 

Név:  ...................................................... ......................................................... 

 

Lakcím: ...................................................... ......................................................... 

             ...................................................... ......................................................... 

 

Aláírás: ...................................................... ......................................................... 

 

 

**A nyilatkozat hitelesítése érdekében két tanú aláírása szükséges! 


