Felhívás
„Az én falum Mány” címmel Mány Község Önkormányzata pályázatot hirdet
mányi lakosok részére.
A pályázat célja Mány mindennapjainak, környezetének, épületeinek bemutatása fotós szemmel.
Kategóriák
1. Falunk épületei, nevezetességei (középületek, épületrészletek, emlékművek)
2. Rendezvények Mányon (falu, óvodai, iskolai civil szervezetek)
3. Természetfotó (tájkép, utca részlet, melyről felismerhető, hogy Mányon készült)
4. Gyermekszemmel (tetszőleges)
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20. éjfélig.
Pályázati feltételek:
 A pályázaton bárki (mányi lakos) részt vehet, életkortól, foglalkozástól függetlenül
 A pályaművekkel szembeni egyetlen megkötés, hogy azok egyértelműen kötődjenek Mányhoz
 A pályázatra 2013-nál régebben készített képek nem küldhetők be.
 Egy pályázó kategóriánként maximum 3 fotóval nevezhet.
 Nevezési díj nincs.
Technikai és formai követelmények:
 File formátum: jpg
 Felbontás: 300dpi
 A kép hosszabbik oldalának minimális mérete 1200 pixel
Megengedett fotómanipuláció:
 a kép vágása, zavaró elemek levágása
 a teljes képet érintő színkorrekció: a kép fényességének., kontrasztjának, élességének állítása, színes
képek fekete-fehérré alakítása
 Minden más digitális beavatkozás (pl.: szűrők, effektek használata, retusálás, képrészlet módosítása)
pályázati kizáró ok.
Eredmény hirdetés: a 2017. március 15-i ünnepségen
 A pályamunkák értékelése: A beküldött képeket szakértői zsűri bírálja el.
 A pályázat eredményéről levélben értesítjük az alkotókat.
Díjak kategóriánként:
1. díj: 20 000,- Ft
2. díj: 10 000,- Ft
3. díj: 5 000,- Ft
Gyermekszemmel kategória: az előzőekben felsorolt értékben tárgyjutalom.
Pályázat benyújtásának módja, adatközlés, jogi információk:
 Kizárólag digitális fotók küldhetők be. A pályamunkákat a polgarmester@many.hu e-mail címre kérjük.
 A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, telefonszámát
a kép(ek) címét, készítésének helyét, idejét.
 A pályázó a képek beküldésével elfogadja a kiírás feltételeit, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy a képek
szerzői jogával, valamint a képeken szereplők felhasználásra, közzétételre vonatkozó hozzájárulásával
egyaránt rendelkezik, a pályázaton való részvétellel sem mások szerzői jogait, sem személyiségi jogait
nem sérti.
 A pályázatra benyújtott képeket az Önkormányzat szabadon felhasználhatja. A fotók pályázati
helyezéstől függetlenül megjelenhetnek szerző feltüntetésével az önkormányzati kiadványokban Mány
község honlapján és a Mányi Hírmondóban.
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