
          
   

 

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 

 

FOTÓPÁLYÁZAT 
 

2021.02.28. 
 

„BEPORZÓ SZÉPSÉGVERSENY” 

a Jósa András Múzeum 

fotópályázatot hirdet BEPORZÁS témakörben amatőr fotósoknak a következő korcsoportok számára: 

általános iskolás, középiskolás, felnőtt. 

A beküldött pályázati munka témája a beporzók nélkülözhetetlen munkájának bemutatása. 

A pályázat célja: 

A klímaváltozás okozta negatív hatások sajnos a beporzók számának jelentős csökkenéséhez vezettek. 

Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a beporzók mindennapi tevékenységének fontosságára. 

Díjazás: 

Minden korcsoport első három helyezettje kombinált, családi múzeumi belépőt kap. 

Valamennyi jelentkező 1 főre szóló múzeumi belépőt kap. 

A fotók elbírálása: 

A beérkezett műveket a zsűri három korcsoportban bírálja el (általános iskolás, középiskolás, 

felnőtt). Minden korcsoport legjobbjainak alkotásait az eredményhirdetést követően  

a múzeum online felületein tesszük közzé. 

Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal és hozzájáruló nyilatkozattal fogadunk el. 

A fotók, nevezési lapok, hozzájáruló nyilatkozatok beérkezésének határideje: 2021.02.28. éjfél 

A nevezés ingyenes! 

A zsűri tagjai: 

 Balázs Attila (fotóművész) 

 Bori Dóra (kerámiatervező-művész, okleveles desing- és vizuális művészet tanár)  

 Havasi Dóra (grafikus művész, fém-ötvös restaurátor) 



 

 

Korcsoportok: 

1. általános iskolai korcsoport 

2. középiskolai korcsoport 

3. felnőtt korcsoport 

A pályázati feltételek: 

 A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt. 

 Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, 

minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, 

ellenkező esetben a pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni. 

 Minden pályázó maximum 3 db, saját maga által készített képpel pályázhat összesen! 

 A pályázatra digitális fotókat várunk, vagy hagyományos, analóg eljárással készült képek (papír, 

dia), digitális változatát. 

 A pályamű formátumai a következők lehetnek: jpg, png, tif! 

 A maximális méret: a feltölthető fájlok mérete, maximum 4 MB lehet! 

 A feltöltött fájl nevének kötelező alakisága: megpályázott korcsoport, pályázó neve. kép címe 

(példa: 1. Méhecske Rezső. Felkelő nap)! 

 „Beporzó szépségverseny” a pályázat címe, és nem a pályamunkák kötelező címe! A 

kiírásnak nem megfelelő pályaműveket kizárjuk a versenyből! 
 A szerző a képek beadásával tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A feltételek el nem fogadása 

automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból. 

 

 A pályamunkákat  CSAK EMAIL-ben az alábbi elérhetőségre lehet beküldeni:  

muzped.josamuzeum@gmail.com 

 

Beküldési határidő: 2021.02.28. éjfél 

A pályázat nyerteseit e-mailben értesítjük. Munkájukat március 6-án, a múzeum közösségi oldalain, 

honlapján közzétesszük. 

 

Sikeres pályázatot kívánunk! 

Üdvözlettel: 

Jósa András Múzeum, Közönségkapcsolati és Múzeumpedagógiai Osztály 

+36-20-414-1702 

(muzped.josamuzeum@gmail.com) 

www.josamuzeum.hu 
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