
 

Sharing Heritage fotóverseny  

SZABÁLYZAT 

1. A verseny szervezője 

A verseny szervezője és lebonyolítója a Maros Megyei Tanács, partnerei a Maros 
Megyei Múzeum és a Visit Mures Egyesület, továbbiakban „szervezők”.  

A verseny minden résztvevőjének kötelessége betartani a versenyszabályzatot és 
részvételi feltételeket, amelyeket a jelen Szabályzat rögzít.  

A szervezők fenntartják a szabályzat módosításának jogát, azzal a feltétellel, hogy 
minden módosításról tájékoztatják a nyilvánosságot.  

 

2. Határidők 

A verseny a következő program szerint zajlik: 

Előkészületek, a verseny meghirdetése: 2018.07.30-2018.08.03.  

Pályamunkák fogadása: 2018.08.03- 2018.08.31. 

Zsűrizés: 2018.09.01-  2018.09.04 

Eredményhirdetés: 2018.09.05. 

A zsűri által kiválasztott fényképek nyilvános bemutatása és online szavazás a 
közönség kedvencére:   2018.09.05- 2018.09.14 

Díjátadó és kiállításmegnyitó: 2018. szeptember 15. 

 

3. Pályázók 

A versenyen, életkortól függetlenül bárki részt vehet. A 18 éven aluli pályázóknak 
egy szülői beleegyezési űrlapot is kell mellékelniük a pályamunkák mellé.  

Azok a pályázók, akik nem tartják be és nem tesznek eleget a jelen szabályzatban 
megfogalmazottaknak, kizárásra kerülnek a versenyből.  

A zsűri tagjai, a Maros Megyei Tanács és az alárendeltségébe tartozó  
alkalmazottak, valamint mindazok, akik a verseny lebonyolításában részt vesznek – 
ezek I. és II. fokú hozzátartozói – nem kerülhetnek díjazásra a verseny során.  

Minden pályázó legtöbb 3 fényképpel vehet részt a versenyben.  

 

4. A verseny témája  

A verseny témája: „Maros megye kultúrális öröksége”, és két kategóriában lehet 
pályázni: 

 „Selfie egy műemlékkel”, és „Maros megye tárgyi és szellemi kultúrális 
öröksége”. 

4.1. A „Selfie egy műemlékkel” kategóriában a pályázó  egy „selfie” típusú 
fényképet kell készítsen Maros megye egyik, nemzeti örökség részét képező 
műemlék épületével. Például: kastélyok, várak, tornyok, templomok,  emlék 



 

házak, múzeumok, paloták. A fotót úgy kell elkészíteni, hogy az épület 
felismerhető, azonosítható legyen. 

4.2. A „Maros megye szellemi és tárgyi kultúrális öröksége” kategóriában a fotók 
bármilyen részt kiemelhetnek, ami Maros megye szellemi és tárgyi örökségéhez 
tartozik- műemléképületek, néphagyományok és népszokások, népviseletek. 

 

5. Részvételi feltételek  

A versenyen való részvételhez a fotókat elektronikusan kell benyújtani a  
sharingheritage@kulturpalota.ro címen. A  levél címe: “fotópályázat”.  

A fényképekkel együtt mellékelni kell ezek címét, feltüntetni a helyet, ahol a 
fénykép készült, egy rövid leírást és a pályázó fotográfus elérhetőségi adatait 
(teljes név, telefonszám, e-mail cím).  

Minden pályázó legtöbb 3 digitális fényképpel pályázhat.   

A versenyre való jelentkezés magába foglalja a jelen szabályzat elfogadását.  

A szakmai zsűri a beküldött fényképekből kategóriánként 30 fényképet válogat ki, 
amelyekből kiállítás nyílik a Kultúrpalotában.  

A nyertes pályázónak, a díja átvételekor igazolnia kell magát, személyazonossági 
kártyával vagy útlevéllel.  

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos 
szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő 
vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek 
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen 
igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, a szervezőt nem 
terheli felelősség.  

A versenybe való jelentkezéskor, a pályázók bérmentve biztosítják a szervezők 
számára a beküldött fényképek használati jogát (tulajdonjogát nem).  

A fotóverseny nyerteseit a szakmai zsűri bírálja el, és a legtöbb pontot 
összegyűjtött pályázókat díjazzák.  

 

6.  Megfelelési kritériumok 

• A fénykép megfelel a fotóverseny tematikájának 

• A fénykép mérte min. 4 MB  

• Felbontás: min. 3.000px, arányos eloszlás hosszúság/szélesség.   

• Nyomtatási képminőség, 300dpi.  

• Kiterjesztés: .jpg.  

• A fényképek lehetnek színes vagy/és fekete-fehér. 

• A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból 
állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color 
balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt 
(brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).  

mailto:sharingheritage@palatulculturii.ro


 

• A fotókollázs elfogadott, viszont a fényképek nem tartalmazhatnak 
kereteket vagy vízjelet (watermark) 

• Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett (cloning, 
healing, filtre art stb.). 

• A Szelfi készítéséhez ajánlott a résztvevőknek a telefonjuk biztosította 
legnagyobb felbontásban elkészíteni a képet.  

Nem kerülnek zsűrizésre és a versenyből kizárásra kerülnek a következő képek:  

• Politikai vonatkozású képek 

• Agresszív, obszcén, rágalmazó és sértő tartalmat bemutató képek 

• Reklámot tartalmazó képek  

• Nem felel meg a részvételi feltételeknek.  

 

7.  A zsűri és zsűrizési feltételek  

A zsűri tagjai 

Marius Cinteză - fényképész 

Both Gyula – fényképész, a „Marx József” fotóklub elnöke 

Barabási Attila Csaba – fényképész, a Maros Művészegyüttes igazgatója.  

Szőcs Levente –a Visit Mures Egyesület igazgatója  

A zsűrizés során, 1-5-ig értékeli a zsűri a pályamunkákat, a következő kritériumok 
alapján:  

a) A fénykép művészeti értékelése, a fényképezőgép technikai adottságaitól 
függetlenül.   

b) Kreativitás 

c) Eredetiség 

A nyertes fényképek felkerülnek a www.kulturpalota.ro weboldalra, valamint a 
Kultúrpalota és a Maros Megyei Múzeum közösségi oldalaira is, ahol a fénykép címe 
és a fotós neve jelenik majd meg (elérhetőségi adatok nélkül)  

A jelentkezéskor elkért elérhetőségi adatokat (e-mail, telefon) arra az esetre 
használják a szervezők, hogy a nyertes pályázó átvehesse díját.   

Mindkét kategóriában három fényképet díjaz a zsűri, azokból a képekből, amelyek 
2018.08.31-én, délután 16 óráig beérkeztek a sharingheritage@kulturpalota.ro  e-
mail címre.  

A nyertes fényképek alkotóit telefonon és e-mailen értesítik a szervezők, akik 
személyazonosságukat kell igazolják a díj átvételéhez.  

 

Amennyiben az értesítést követő 48 órán belül a nyertes pályázó nem igazolja 
magát telefonon vagy e-mailen, ahhoz hogy átvehesse a díját, a zsűri újabb 
nyertest fog meghatározni.  

http://www.kulturpalota.ro/
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A szervezők fenntartják a jogot, hogy szükség esetén módosíthatják a verseny 
nyerteseinek nyilvánosságra való hozatalát, erről értesítve a nyilvánosságot és 
megtartva a bejelentett díjak számát és értékét.  

 

 

8. Díjak  

A verseny során, kategóriánként három díjat osztanak ki.  

A „Szelfi egy műemlékkel” kategória díjai: 

I. díj: Egy kétszemélyre szoló hétvége a szovátai Maros Hotelben teljes ellátással, 

spa használatával. 

II. díj: Egy kétszemélyre szóló belépő a marosszentgyörgyi Apolló 

Welnessközpontba, masszázsjeggyel. 

III.díj. Egy kétszemélyre szóló romantikus vacsora a Haller Kastélyban. 

A „Maros megye anyagi és szellemi kultúrális öröksége” kategória díjai: 

I.díj:  1500 lej 

II.díj:  1000 lej 

III.díj:   500 lej 

 

A nyertes pályázónak a díjak átvételéhez személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel 
kell igazolnia magát, majd a díjat átvevő bizonylatokat aláírnia.  

Amennyiben a nyertes pályázó nem tudja felmutatni a személyazonosságát 
bizonyító dokumentumokat, nem jogosult a díj átvételére.  

 

9. Szerzői jogok 

A fotóversenyre beküldött pályamunkáknak  

A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése 
esetén a pályázata érvénytelen. A pályázó a kép beküldésével pályamunkájáról 
kijelenti, hogy az a saját szerzői műve, azzal nem sért más szerzői jogot, valamint 
tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról 
szóló tájékoztatást.  

 

A pályázatban való jelentkezés direkt vagy indirekt következményeiért csakis a 
pályázó felelős.  

 



 

A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati 
feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos 
publikációkban képeiket térítésmentesen használják. 

 
A pályázó kijelenti, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt személyek nyilvános 
megjelentetéshez való hozzájárulásával. 

 

10. Záró rendelkezések 

A szervezők és pályázók megállapodnak abban, hogy a szabályzattal és versennyel  
felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát lehetőleg békés úton, közvetlen 
tárgyalás alapján rendeznek.  

A résztvevő a pályázati anyag beküldésével igazolja, hogy elolvasta, megértette és  
elfogadta a pályázati feltételeket és a jelen szabályzatot.  

A pályázó, a versenyen való részvételén keresztül elfogadja, hogy adatai 
bekerüljenek a szervező adatbázisába, amelyeket a szervező arra használ fel, 
hogy értesítse a verseny nyertesét valamint más közérdekű információt közöljön.  

 

 

 

 

 

 
 
 


