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A pályázat célja 

A Mórahalom Városi Önkormányzat (későbbiekben Szervező) felhívásának célja, hogy 

négy határon túli testvér-település (Mórahalom, a romániai Csíkszentmárton és 

Zsombolya, valamint a szerbiai Temerin) kapcsolatát erősítse, megismertesse 

egymással az adott testvértelepülések természeti- és kulturális értékeit az ott élő 

lakosok és képeik által. A fotópályázat hozzájárul ahhoz, hogy a négy testvér-település 

lakosai – és a kiállítás révén a Mórahalomra látogató vendégek – megismerjék 

egymást és az ott élők szemében fontos értékeket.  

  

A pályázat témája 

A pályázatra olyan pályaműveket várunk, melyek Mórahalom, Csíkszentmárton, 

Temerin vagy Zsombolya értékeit mutatják be akár önmagukban, akár 

élményszempontú megközelítéssel. 

 

Kategóriák 

I. kategória: amatőr felnőtt (16 év felett) 

II. kategória: professzionális fotós 

 

Pályázati feltételek 

1. Profi és amatőr fotósok képeit egyaránt szívesen látjuk. 

2. 1 pályázó összesen maximum 3 képet küldhet be .jpg formátumban, kategóriától 

függetlenül. Több  

    pályamű beküldése esetén a zsűri választ ki 3 képet a pályázatra. 

3. A  pályaműveket kizárólag elektronikus formában (színes/fekete-fehér, A/4 

méretben) várjuk a  



mora.tourist16@gmail.com e-mail címre várjuk. A tárgy mezőbe kérjük beleírni: 

„orizzuk_egyutt_fotopalyazat”.  

4. A pályaművek leadási határideje 2021.11.12  

5. A beküldött képeknél a következő adatokat szükséges feltüntetni: 

- a pályázó neve 

- a pályamű címe 

- a kategória megnevezése 

- lakhely (település) 

 

6. A beküldött kép/ek mérete az eredeti jpg fájl mérete legyen, de a hosszabbik oldal 

minimum érje   

    el a 2500 pixelt. 

7. A képek digitális feldolgozásánál csak alapvető képjavításokat fogadunk el: fényerő, 

kontraszt,  

    színegyensúly, gradációs görbe, színezet/telítettség, a kép készítése során 

keletkezett technikai  

    hibák, karcok, fényérzékelőre tapadt por eltávolítása. Engedélyezett továbbá a kép 

vágása, zavaró  

    képrészletek levágása. 

    Nem megengedett: nagyobb módosítások, illetve képelemek eltávolítása és 

hozzáadása. 

    A képek keretezését vízjelezését, dátumozását kérjük mellőzni. 

Zsűrizés, eredményhirdetés 

A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri bírálja el a nevezési határidőt követően. 
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Az eredmények a VII. Mórahalmi Pálinkaverseny és Tepertőfesztivál keretein belül 

kerülnek közzétételre 2021. november 20-án, a legjobbnak ítélt fotók tulajdonosait e-

mailben és/vagy telefonon értesítjük. 

A legjobb képekből kiállítást szervezünk, ennek megnyitójára szintén a nevezett 

rendezvényen kerül sor. A beérkezett képek 2021.decemberétől Mórahalmon a Szent 

László parkban szabadtéri kiállítás során megtekinthetők lesznek.  

A pályázatban részt vevők közt a kategóriák első 3  helyezettjét díjazzuk, akik többek 

közt mórahalmi hétvégét nyerhetnek 2 fő részére szállással és fürdőbelépővel VAGY 

családi rendezvényre helyszín biztosítást előre egyeztetett időpontban, illetve értékes 

ajándékutalvánnyal vagy ajándékcsomaggal gazdagodhatnak.  

Egyéb fontos információ 

A pályázó a pályaművek elküldésével egy időben elfogadja a pályázat feltételeit, 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a jövőben ismeretterjesztő és pályázati 

céllal képeit kezelheti a szerző nevének feltüntetésével. 

Minden pályázó kizárólag saját képpel indulhat. A nevezéssel pedig elismeri, hogy a 

beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik 

fél jogait. Minden egyéb esetben az esetleges (jogi) következményeket a pályázó 

vállalja. 

 

 


