
Sokoldalú Eger 

Fotópályázat fiatalok számára Eger kulturális értékeiről 

Eger jelentős kulturális központ, számos híres műemlékkel és múzeummal rendelkezik, ebből 

kifolyólag a turisták számára közkedvelt úticél. A város azonban sokaknak, így a helyi diákok és 

fiatalok számára is, a mindennapi élet helyszíne.  A fotópályázatban elsődlegesen azt kívánjuk 

bemutatni, hogy hogyan látják ők Eger városát, mely kulturális értékek a legfontosabbak számukra 

városunkban. 

Az Eger Sikeréért Egyesület, mint a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa 

(továbbiakban Kiíró) fotópályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet „Sokoldalú Eger” címmel, 

amelynek célja, hogy bemutassa, hogyan látják Eger városát a helyi fiatalok. 

A Pályázaton olyan 14 és 21 év közötti Heves megyei lakcímmel rendelkező magánszemélyek 

vehetnek részt max. 3 db olyan fényképpel (ill. az egyes fényképekhez tartozó néhány mondatos 

leírással), amelyek többek között: 

- Eger műemlékeit, műemlékhelyeit, nevezetes épületeit ábrázolja, 

- Egerben készült utcaképek, tájképek, természetképek, 

- a helyi kulturális rendezvényeket mutatja be, melyek szoros kapcsolatba hozhatók Eger 

városával,  

- emellett kreatív képek, melyek az erkölcsi normák figyelembevételével készültek. 

Nevezési időszak: 2021. szeptember 15. – 2021. október 15. 23:59 

Az elkészült pályaműveket a pályázók a foto.civilinfo@gmail.com címre küldhetik a fent nevezett 

időszakban. Az egyes fényképekhez mellékelni szükséges egy 3-5 mondatos rövid leírást, amely az 

alábbi kérdésekre ad választ: 

- Miről készült a kép? Mit ábrázol?  

- Mit jelent a fénykép tárgya a pályázó számára?  

- Miért erről készült a pályamű? 

A beérkezett fotókat 3 főből álló zsűri bírálja el, amelynek minden tagja a fényképészet területén 

jártas szakember. Külön meghatározott szempontok szerint pontozzák a beérkezett képeket, ez 

határozza meg az első három helyezett fényképet. A nyertes alkotások sorrendjének meghatározása 

során az egyes pályázók legmagasabb pontszámú fényképét veszi a zsűri figyelembe (pályázónként 1 

fénykép kerül besorolásra). A pontozás alapján az első három helyezett ajándékutalványban és 

mozijegyekben részesül: 

1. helyezett: 30.000 Ft értékben + 2 db mozijegy 

2. helyezett: 20.000 Ft értékben + 2 db mozijegy 

3. helyezett: 10.000 Ft értékben + 2 db mozijegy 

A pontozási rendszert a zsűri tagjai, ill. a Kiíró nem kötelesek nyilvánosságra hozni, ezzel kapcsolatban 

felelősségre sem vonhatók.  

A nyerteseket a Kiíró a Pályázat lezárását követő 10 naptári napon belül a Pályázat benyújtása során 

megadott e-mail címen keresztül értesíti a díjak átadásának módjáról és pontos időpontjáról. A 

pályázók hallgatólagosan elfogadják, hogy díjátadás sajtónyilvános eseménynek minősül.  
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A Kiíró a Pályázat lezárását követően a beérkezett pályaművek felhasználásával digitális kiadványt 

készít. A Kiíró a digitális kiadványba bekerülő pályaművek körét (előreláthatólag 50 db fénykép) 

egyszemélyben jogosult kiválasztani.  

A nyertesek nevét a Kiíró az általa használt médiacsatornákon keresztül közzéteszi, a nyertes 

pályaműveket ezek használatával is bemutatja. 

Bővebb információért, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések esetén írjanak részünkre üzenetet 

a civilinfo.eger@gmail.com címre. 

Részvételi feltételek: 

A Pályázaton olyan magánszemélyek vehetnek részt, akik a Pályázat kiírásának időpontjában (2021. 

szeptember 1.) betöltötték 14. életévüket, de még nem töltötték be 21. életévüket, emellett 

lakcímük Heves megye területén található. Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott 

vagy cselekvőképtelen, úgy a Pályázatot előbbi esetben a törvényes képviselőjének jóváhagyásával 

nyújthatja be, utóbbi esetben a törvényes képviselő nyújthatja be a Pályázó nevében. 

A pályázó a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a részvételi feltételeket megismerte, azokat magára 

nézve elfogadja, kötelezőnek ismeri el. 

Egy pályázó legfeljebb 3 db képpel (darabonként min. 3 MB, max. 10 MB méretű digitális fénykép) és 

a hozzájuk tartozó rövid leírással (3-5 mondat), valamint a kötelező adatok megadásával nevezhet a 

Pályázaton, melyet foto.civilinfo@gmail.com elektronikus levélként küld meg. A leírásnak tartalmazni 

kell a fénykép tárgyát, műemlék, ill. épület nevét, történetének rövid ismertetését, készítésének 

időpontját, rendezvény esetén a rendezvény nevét és szervezője megnevezését. A pályaművek 

benyújtásakor a kötelezően megadandó adatok: a pályázó neve, életkora, lakó településének 

megnevezése. 

A Pályázat során nevezett fényképeknek Eger városának kulturális és természeti értékeit kell 

bemutatniuk. A Kiíró a pályázókkal történő kapcsolattartásra a pályaművek beküldéséhez használt e-

mail címeket használja elsődlegesen.  

A Pályázat beküldési határideje 2021. október 15. 23 óra 59 perc. A határidőn túl beérkezett 

pályaműveket a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. 

A Pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró szervezet, a zsűritagok, a támogató szervezetek, ill. a 

lebonyolításban közvetlenül közreműködő szervezetek vezetői, tulajdonosai, munkavállalói, valamint 

mindazon személyek, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján közeli hozzátartozónak minősülnek. 

Kizárási feltételek: 

A Pályázatból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik a részvételi feltételeknek nem felelnek meg, 

ill. a Pályázat szellemével nem összeegyeztethető pályaművel neveznek.  

Ezzel összefüggésben: 

 személyes adatai alapján nem jogosult részt venni a Pályázatban;  

 bármilyen módon megsérti a pályázati felhívás rendelkezéseit, ehhez kapcsolódóan egyéb 

jogszabályt;  

 más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;  

 a Pályázatban történő részvételhez szükséges személyes adatokat, ill. a Kiíró által 

kérvényezett információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;  
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 valótlan/hibás személyes adatokat küld meg a Kiíró részére, ill. szándéka alapján a 

Pályázatban valótlan személyt jogosít nyereményre, ill. harmadik személy adataival/javára 

vesz részt a Pályázatban;  

 a pályázó által beküldött pályamű tartalmilag vagy formailag nem felel meg a Pályázatban 

foglalt kiírásnak;  

 Pályázatában az erkölcsi normákat sértő tartalmat jelenít meg.  

 

A zsűri tagjai: 

Busák Attila – fotográfus  

Gyárfás-Tóth Gábor - fotográfus 

Kéri Sándor – fotós 

 

Egyéb rendelkezések: 

A Pályázaton való részvétel díjtalan. A pályaművek beküldésének költsége azonban a pályázókat 

terheli. 

A Kiíró a pályaművek elkészítését nem köti technikai feltételhez, egy kategóriában kerülnek 

elbírálásra a fényképezőgéppel és a mobiltelefonnal, illetve más eszközzel készült fotók. 

A Kiíró nem köteles vizsgálni a képek eredetét, a pályázó által elkövetett esetleges szerzői jogi 

jogsértésekre vonatkozóan a Kiíró minden felelősséget kizár. 

A pályamű benyújtásával a pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját fényképet küld be, 

továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a beküldött képpel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási 

jogosultsággal rendelkezik. 

A Pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött pályaművek esetében a 

felhasználási jog időbeli és területi korlátozás nélkül a Kiírót illeti meg, az alkotó nevének 

feltüntetésével. A felhasználási jog kiterjed arra, hogy a Kiíró a pályaművet képfelvételen, egyéb 

technikai, elektronikai úton rögzítse, elektronikus adathordozóra másolja, valamint nyomdai, illetve 

elektronikus úton többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse, kiállítsa. 

Amennyiben a díjazott pályázó a díjat nem veszi át az erre vonatkozó tájékoztatást követő 30 naptári 

napon belül, elveszti jogát a nyeremény átvételére és a Kiíró új nyertest hirdethet. A pályázó ebben 

az esetben a Kiíróval szemben fizetési igényt semmiféle jogcímen nem érvényesíthet. 

A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való 
részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Kiíró a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért 
semmilyen felelősséget nem vállal.  

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik 
felelősséggel. A Kiíró kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a 
Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy 



egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem 

vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

Amennyiben a pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy 

vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiíróval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást 

indít, a pályázó köteles minden a Kiíró által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Kiírónak 

megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiírót a pályázó bármely 

jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

A Pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: 


