„10 éve miénk itt a rét!” rajz- és fotópályázat
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az Írottkő Natúrparkért Egyesület rajz- és fotópályázatot
hirdet „10 éve miénk itt a rét!” címmel a Kőszegi Tájvédelmi Körzetben május elején 10.
alkalommal megrendezésre kerülő Madarak és Fák napi játékos vetélkedő alkalmából.
Rajz és fotó kategóriákban várjuk a korábbi rendezvényeken résztvevők réten szerzett élményeit
megörökítő alkotásokat.
1. A pályázat szervezője:
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9730
Kőszeg, Aradi vértanúk parkja, www.buboscinege.hu), továbbiakban: Szervező.

2. A pályázat célja, témaköre:
A pályázat célja, hogy a látogatók szemszögéből mutassa be a Kőszegi Tájvédelmi Körzet értékes
gyepterületén zajló természetvédelmi programot, a természet és az ember találkozását, a természettel
kapcsolatos alapvető ismeretek játékos, élményszerű megszerzését.
3. A pályázaton résztvevő személyek:
A rajzpályázaton azok vehetnek részt, akik még nem múltak el 15 évesek.
Fotó kategóriában minden olyan cselekvőképes személy indulhat, aki a megadott részvételi
feltételekkel készíti el pályázati anyagát.
A Szervező, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő
természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezek közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázatban.

4. A pályázat leírása és menete:
A pályamunkák beküldési határideje 2017. április 9., éjfél.
A pályázó a saját maga által készített alkotással nevezhet, a pályázónak a beadott alkotások teljes
felhasználási jogával rendelkeznie kell. Más rajz- vagy fotópályázatra beküldött anyaggal nevezni
nem lehet. Egy pályázó legfeljebb 3 rajzzal és 10 fotóval pályázhat. Közös alkotásokat nem áll
módunkban elfogadni, egyénileg készített munkákat várunk. A pályázaton való részvétel ingyenes.
Alapvető elvárás a beadott alkotásokkal szemben, hogy a pályaműre tekintve egyértelműen
kiderüljön, hogy az egy Miénk itt a rét! rendezvényt ábrázol vagy ilyen rendezvényen készült.
A rajzokkal kapcsolatos követelmények:
- bármilyen anyag, illetve technika használható
- méret: legfeljebb A2

A pályázónak a rajzok hátoldalára rá kell írnia az alkotás címét, valamint a pályázó nevét, címét,
születési idejét, saját vagy a törvényes képviselő telefonszámát, e-mail-címét. Ugyanitt minden
esetben szerepeltetni kell a törvényes képviselő aláírását.
A rajzokat a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontba (9730 Kőszeg, Aradi vértanúk
parkja) kell eljuttatni postai úton vagy személyesen. A rajzok eredeti példányait várjuk. Az
elektronikus formában leadott rajzokat nem áll módunkban elfogadni.
A fotók technikai követelményei:
- formátum: JPEG
- felbontás: hosszabbik oldal legalább 2500 pixel
Nem küldhetők be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek. A kép egyes
részeinek módosítása, illetve retusálása nem megengedett. Képelemek eltávolítása, hozzáadása nem
megengedett. A keletkezett technikai hibák eltávolítása megengedett. A képek fekete-fehérré
alakítása megengedett. A képkivágás, a kiegyenlítés, a színtelítettség, a fehéregyensúly, a
színhőmérséklet, az árnyékok, a kiemelések, a kontraszt, az élesség állítása megengedett.
A pályázónak a fotók mellé rövid leírást kell mellékelni, mely tartalmazza a felvétel címét, a készítés
időpontját, valamint a pályázó nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét.
A fotókat a koszegitk@gmail.com címre várjuk.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve vulgáris,
obszcén felvételeket kizárja a pályázatból külön értesítés nélkül. A hiányosan megküldött pályázati
anyagokért, a beküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelező rendszer hibájáért a
Szervező nem vállal felelősséget.
5. A pályaművek elbírálása:
A beérkezett pályaműveket a Szervező közönségszavazásra bocsátja az interneten, melynek során
kategóriánként I-III. helyezett kiválasztására kerül sor. A rajzok és a fotók külön kerülnek értékelésre
és díjazásra. A rajzok az alábbi korcsoportok szerint kerülnek értékelésre és díjazásra:
- 6 éves kor alattiak,
- 6-10 évesek,
- 11-15 évesek.
A pályázat eredményhirdetésére a 2017. május 5-6-án az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az
Írottkő Natúrparkért Egyesület által közösen megrendezett 10. Miénk itt a rét! eseményt követő
ünnepélyes rendezvényen kerül sor a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.
A legjobb, illetve díjnyertes alkotások a látogatóközpontban kiállításra kerülnek és a látogatóközpont
online felületein is bemutatjuk őket.

6. Nyeremények:
A Szervező a pályázat díjazottjait elektronikus úton értesíti 2017. május 3-ig. A nyeremények másra
át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók.
I. helyezett: nagy ajándékcsomag + éves családi bérlet a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpontba és a Chernel-kertbe

II. helyezett: közepes ajándékcsomag + éves családi bérlet a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpontba és a Chernel-kertbe
III. helyezett: kis ajándékcsomag + éves családi bérlet a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpontba és a Chernel-kertbe
Emellett minden díjazott részt vehet az illetékes természetvédelmi őr által vezetett egész napos túrán
a Kőszegi Tájvédelmi Körzetben, valamint egy csoportos szakvezetésen a kőszegi Chernel-kertben.

7. Szerzői jog és adatvédelem:
A pályamű beküldésével a pályázó, illetve törvényes képviselője beleegyezését adja a pályázaton
való részvételhez. A pályázó, illetve törvényes képviselője ezzel igazolja és tanúsítja, hogy elfogadja
a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás
nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a felvételek felett harmadik
személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, az azokon esetleg látható személy személyiségi jogait
nem sérti. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályázaton való részvételével tudomásul veszi,
hogy a felvételek bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden
felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A pályázat beküldésével és aláírásával a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az
alkotás a pályázó nevének és életkorának feltüntetésével internetes közönségszavazáson vegyen részt.
A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével nyilatkozik, hogy a zsűri
pártatlanságában megbízik, döntését elfogadja.
A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Szervező a beküldött pályaművet szabadon, korlátozás nélküli felhasználhatja, azzal a
megkötéssel, hogy a szerzőre vonatkozó információt minden felhasználás esetén közölni kell. A
pályázat lezárását követően a beküldött anyagokat nem áll módunkban visszajuttatni, azok a
Szervező tulajdonába kerülnek.
A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását
adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi
rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználja, valamint a
lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. A
pályázó, illetve törvényes képviselője a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Szervező a nyertesek nevét, lakóhelyükül szolgáló település nevét és a nyerés tényét az elnyert
ajándék megjelölése mellett internetes honlapján nyilvánosságra hozza. A pályázó, illetve törvényes
képviselője bármikor visszavonhatja pályaműveit, egy a fent említett e-mail címre küldött levéllel.
Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a pályázat feltételeit, illetve a
lebonyolítás menetét, határidejét.

