Az Orosházi Fotóklub és a mezőhegyesi, József Attila Általános Művelődési Központ
országos fotópályázatot hirdet:
„Mezőhegyesi-ötös” címmel
2018
Mezőhegyes – Egy gyönyörű, történelmi múlttal rendelkező kis város Dél-Békés szívében. A települést a
Habsburg Birodalom alapította, immáron több mint 230 évvel ezelőtt. A császáriak a lótenyésztést helyezték
fő feladatként, amire nagy szüksége volt az akkori birodalomnak, távol a frontoktól. Mezőhegyes 3 híres
lófajtát adott a világnak, köztük a legismertebb a Nóniusz (mellette a Gidrán és a Furioso-north star ).
Napjainkban is a lótenyésztés a húzóerő, ám emellett egy világszínvonalú, modern gazdaság működik.
Mezőhegyes településszerkezete is egyedülálló, hiszen a császári időkben 100 külön kis majorban is éltek,
dolgoztak emberek, amik száma napjainkra már közel 20-ra csökkent. A város tele van műemlék épületekkel,
csodaszép angolparkokkal (több száz éves platánokkal), ahol a nemes múlt találkozik a modern
mezőgazdasággal. Minden fotós számára igazi „fotós csemege” ez a település.
Pályázati feltételek:
1. A pályázaton részt vehet minden Magyarországon-, illetve a Kárpát - medencében élő magyar fotós.
2. A pályázat témája kötetlen, de Mezőhegyesen készült, vagy a városhoz szorosan kapcsolódó, más
pályázatokon még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
3. Egy szerzőtől legfeljebb öt (5) fotó küldhető be. A képeket DIGITÁLISAN, jpg fájl formátumban 300
DPI-ben, sRGB színtérrel kérjük. A digitális képfájl hosszabb oldala minimum 3500 pixel legyen.
Törekedjünk a szokásos 2:3, 4:3, 1:1 oldalarányra. A kiállításra kerülő papírképeket az Orosházi Fotóklub
készítteti el, és rendezi kiállításra.
4. A pályázathoz nevezési lapot kell csatolni, amelyet kitöltve a fotókkal együtt kell elküldeni. A fotók
azonosítása a – pályázó neve_kép cím_sorszám (pl.: Kis Béla_Kapu előtt_1. …5.)
5. Ha a képek tartalma személyiségi jogokat sért, ezekért a szerző tartozik felelősséggel.
6. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. A
zsűrizés eredményéről a pályázók az Orosházi Fotóklub Facebook oldaláról, vagy a mezőhegyesi, József
Attila Általános Művelődési Központ Facebook oldaláról értesülhetnek, de minden egyes pályázót külön is
értesítünk a nevezési lapon megadott e-mail címen.
7. A rendezőség, az elfogadott képeket, a kiállítás propagandája érdekében és további népszerűsítő
tevékenységeken, a szerző nevének feltüntetésével, térítés nélkül felhasználhatja.
További információk:
nevezési díj: 1500.- Ft, melyet az alábbi bankszámlaszámra kérünk befizetni:
számlaszám: 10700024-49737509-55000000
kedvezményezett neve: Barion Payment Zrt.
közlemény: 027 220 087
Díjazás:
- I. II. és III. helyezés tárgyjutalom
- Mezőhegyes város különdíja
- Művelődési ház különdíja
- Támogató cégek különdíjai
A zsűri tagjai:
- Hollós László, helytörténész
- Molnár Csilla, művészeti szakértő
- Dömötör Mihály, fotóművész
A zsűri határozata ellen fellebbezni nem lehet.

Pályázati naptár:
Beérkezési határidő: 2018. Augusztus 24.
Zsűrizés: 2018. Augusztus 25-31 között.
Értesítés az eredményről: 2018. Szeptember 7-ig.
Kiállítás megnyitása és díjátadása: 2018. Szeptember 21-én, 17 órakor.
Beküldési cím: kepek.ohfk@gmail.com
Kiállítás zárása: 2018. Október 19-én

