Nemesfény2021 – fotópályázat kiírás

A pályázat témája: „Epic”
Az „EPIC” fogalmának vizuális megjelenítése, absztrahálása, a fotográfia eszközével való ábrázolása.
Pályázati feltételek, tudnivalók:
A pályázaton részt vehet minden 13. és 14. osztályos fotós hallgató.
A fotópályázatra kizárólag olyan képeket várunk, amelyek a 20120/2021 tanév időszakában, vagy kifejezetten a
pályázatra készültek tetszőleges témakörben!
Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. Tilos a
plagizálás- az internetről lemásolt kép! A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek
hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött
képek elkészítésével, vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért
minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
Korábbi pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó maximum 5 pályaművet küldhet be, amelyek
lehetnek egyedi fotók vagy képpárok, sorozat. Egy kép nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is. A
sorozatok elbírálásakor a zsűri kihagyhat képeket, illetve átemelheti azokat egyedi kép értékelésére.
Képfile technikai feltételek:
A kép elnevezése: Név_kép címe_osztály_sorszám.jpg (pl.: NemesJanos_feny_13f_01.jpg)
Formátum: JPG
Képméret: hosszabbik oldala min. 800 - max. 1200 pixel.
Weboldalra 72 dpi felbontásban van lehetőség feltölteni a képeket.
Amely kép, kiállításra kerül, azt e-mailben fogjuk bekérni az alkotótól már 300 dpi felbontásban.
maximális méret: 1 MB lehet!
Képméret-arány: 1:1, 1:2,
3:2,
4:3,
Használható képmanipulálási eszközök:
A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása.
A teljes képet érintő színkorrekció.
A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.
A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
Analóg felvételeknél a szkennelési /digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.

A pályázatra jelentkezés email-ben történik az alábbi címen: nemesfeny@kezmuveskepzo.hu
Regisztráláskor a jelentkezőnek kötelezően meg kell adni a következő adatokat.






Pályázó neve:
Osztály:
Képek címe/ sorszáma (max. 5 db):
E-mail címe:
Szakoktató neve:

Ezek után jelentkező kap egy válaszlevelet, amiben minden a feltöltéssel kapcsolatos tudnivaló benne lesz.


Feltöltés helye



Felhasználó név:



Jelszó:



A képfile technikai feltételei.



Határidők



Jelszó érvényesség



Egy videó a feltöltésről

Határidők:
Pályázati időszak: 2021. március 9. – április 9. 23.59
Beadási határidő: 2021. április 9. 23.59.
Az eredményhirdetés: 2021. május 5. 16.00

Zsűri tagjai:
Herendi Péter
Móricz-Sabján Simon
Pálvölgyi Zoltán
Regős Benedek

Budapest, 2021 március 9.

Fotográfus Munkaközösség

