
Országos Ökumenikus Fotópályázat 

A kiállítást meghirdeti a Kisújszállási Református Egyházközség és a kisújszállási Kossuth 

Fotóklub. A pályázaton részt vehet minden hivatásos és amatőr fotós, aki a pályázat feltételeit 

elfogadja. A pályázatra beküldhető minden olyan saját készítésű fotó, melynek témája a hit, 

remény, szeretet, szokások (esküvő, keresztelő, vallási-, egyházi ünnepek…), építmények.  

 

Pályázni lehet: 

1. Maximum 5 db kép, plusz 1 sorozat, ami 5db-ból állhat.(A rendező fent tartja a jogot a 

sorozat megbontására.)  

2. A/4-es méretű fekete-fehér, vagy színes képpel.(A készítés technikája kötetlen) 

3. A képeket 30x40-es kartonra feldolgozva, kiállításra bemutatható állapotban (vagyis a 

paszpartu maximum 2 mm lehet) kérjük beküldeni. 

4. A fotókhoz címjegyzéket kell mellékelni. A címjegyzékkel egyezően feltüntetni a kép 

hátuljára: a kép címe, alkotó neve, címe, e-mail címe 

5. Beküldési cím: Kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ 5310 Kisújszállás, Deák 

Ferenc út 6. 

6. Az e-mail cím: papilajos@gmail.com 

 

A pályázati anyagot a képekkel együtt CD-n, DVD-n vagy e-mail címre JPG formátumban  

1600/1800*2400 pixel, (2 MB nagyság), 300 DPI-re méretezve kérjük elküldeni. A rendező, 

kiadványszerkesztés, weboldal, sajtó céljára a szerző nevének feltüntetése mellett szabadon és 

térítésmentesen felhasználhatja. A pályázó kijelenti, hogy a képek felett a szükséges szerzői 

illetve személyiségi jogokkal rendelkezik. Az ebből eredő esetleges jogvitákért a szervező 

felelősséget nem vállal. 

A nevezési díj: 1000 Ft, melyet a 11745080 – 15576976 számlaszámra kérem megküldeni, az 

átutalási megbízás megnevezése: Fotópályázat. 

 

 

 

Beérkezési határidő: 2012. október 10. 

Zsűrizés várható ideje: 2012. október 12. 

A képek bejutásának értesítése a kiküldött meghívóban. A képek értékelése megnézhető: a 

www.mafosz.hu vagy a www.kossuthfoto.club.hu weboldalon. 

Kiállítás megnyitása: 2012. november 3. 10.
00

 órakor Református templomban 

(Kisújszállás, Kálvin u.1.)  

Képek visszaadása a kiállítás bontása után, a rendezővel egyeztetett időpontban. 

 

A pályázat támogatói: Nagykunsági Református Egyházmegye, Kisújszállási Református 

Egyházközség, Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, Kisújszállás 

Város Önkormányzata, Művelődési és Ifjúsági Központ, Arany János Városi Könyvtár – 

Kisújszállás 

 

Érdeklődni lehet: a 06/30 517 3399-es telefonszámon. 

 

A Kossuth Fotóklub vezetője : Papi Lajos 

http://www.mafosz.hu/
http://www.kossuthfoto.club.hu/

