Fotópályázat „Szabadon a szabadban: Föld Napi fotózás Terézvárosban” címmel,
amely Terézváros Önkormányzata és az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
közös játéka! A játék a Terézvárost és a természetet szeretőknek, valamint a fotózást
kedvelőknek szól. Itt a tavasz, a jó idő, egy séta a szabadban jót tesz a hangulatunknak
és fizikai állapotunknak is. Mivel a járványhelyzet miatt a Föld napi rendezvényeink is
elmaradnak, fotópályázattal szeretnénk kárpótolni Terézváros lakóit.
Bár Terézvárosban kevés a zöldfelület, a kevés zöld között is felfedezhetjük és
másoknak is megmutathatjuk a „természet csodáit” itt, a főváros szívében, ebben a
sűrűn beépített kerületben. Minden, ami a szabadban él – fák, virágok, rovarok vagy
madarak –, méltók lehetnek a megörökítésre. Nincs formai megkötés, a képek
készülhetnek telefonnal vagy fényképezőgéppel.
A beérkezett alkotásokból filmet vágunk össze, amit április 22-én, a Föld Napján
megosztunk az Eötvös10 és Terézváros Facebook oldalán. Ezen a napon mutatjuk
meg azt is, kik nyertek: a fotók beküldői között az önkormányzat felajánlásával értékes
nyereményeket sorsolunk ki, a három legszebb alkotás készítője a zsűri döntése
alapján különdíjban részesül.
A zsűri elnöke: Baki Péter, a Mai Manó Ház igazgatója
A zsűri tagjai: Temesvári Szilvia környezetvédelemért felelős alpolgármester - a
program ötletgazdája, Heltai László képviselő, a környezetvédelmi bizottság elnöke,
Gálvölgyi Dorka, az Eötvös10 igazgatója.
Beküldési határidő: 2021. április 11., vasárnap éjfél.
A beküldés módja: a fotókat az alábbi e-mail címre várjuk: eotvos10jatek@gmail.com
Kérjük, minden fényképnél tüntessék fel, mikor és hol készült a felvétel. A játék
résztvevői a kép beküldésével nyilatkoznak arról, hogy a fényképet a pályázó
készítette, és annak nyilvános közzétételéhez hozzájárul. Kiskorú pályázó esetén
szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A részvétel feltételei:
1) A játékban részt vehetnek a Terézvárosban élők, tanulók és/vagy itt
dolgozók, korhatár nélkül.
2) Elsősorban friss fotókat várunk, de a beküldött fényképek ne legyenek
5 évnél régebbiek.
3) Az alkotások Terézvárosban készültek.
4) Egy pályázó maximum 5 fényképpel indulhat.
5) Egy-egy fotó jól beazonosítható legyen, ezért a kép file elnevezése az
alábbiak alapján történjen: Név_Kepcime_Fotózás helyszíne_Fotózás
időpontja Pl: MintaÉva_200nárcisz az oviban_Munkácsy Mihály
utca_2021.04.10 6) A képeket nagy felbontásban küldjék el, a JPG/PNG
képek mérete: 300 dpi, minimum 2 Mb
Sétára és fotózásra fel!

