1. Pályázatleírás
Amire nincsenek szavak – Fotópályázat a Nyelvparádén
Megható, megdöbbentő, sokkoló, vagy mosolygásra késztető pillanatok színesítik az életünket. Mi most
azokat a tehetséges embereket keressük, akik mindezt meg tudják örökíteni egyetlen képben, átadva a
megélt esemény hangulatát a nagyközönségnek is. Fotós pályázatunkra olyan pályaműveket várunk, amiken
emberek közötti, vagy ember és környezete közötti viszonyokat mutatsz be. Jelszavunk: az igazán fontos
történeteket szavak nélkül is el lehet mesélni.
Érdemes velünk tartani, hiszen tehetségedet értékes nyereményekkel is jutalmazzuk!
A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, a díjátadóra a Nyelvparádé kiállítás keretein belül kerül sor,
2018. szeptember 8-án.
2. A nevezés szabályai
A pályaműveket a fotopalyazat@nyelvparade.hu e-mail címre várjuk. Leadási határidő 2018. augusztus 31.

-

-

-fejenként 1 db fénykép küldhető be ( JPG formátumban)
-az alkotás mérete maximum 1024x768 pixel
-a fotó (file) mérete maximum 1 Mb- lehet
-a fényképen csak minőségjavítást lehet eszközölni, de digitális manipulációt nem! Tehát a nyers
fotónak tartalmilag ugyanazokat az alkotóelemeket kell magukon hordozniuk, mint a pályázatra
beküldött fotóé. Ha a zsűriben kétségek merülnek fel, akkor jogában áll bekéretni az eredeti (nyers)
fotót is!
-a pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól, és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, kivéve
a zsűri tagjai és a szervezők!
-a szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket
-a zsűri döntése végleges, és nem vitatható

3. Részvételi feltételek
A versenyen nevezési díj nincs, a nevezés ingyenes.
A versenyben a MEMO Rendezvényszervező Kft. és a Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
munkavállalóinak hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázók az online regisztrációs lap kitöltésével elfogadják a Részvételi feltételeket.
Szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják (vetítés a rendezvényen, megosztás a Nyelvparádé
facebook oldalon).
Szervezők jogosultak a pályázók adatainak (név) nyilvánosságra hozatalához, a nyertesek kihirdetésének
érdekében.

A versenyben résztvevők és a Nyelvparádé rendezvény látogatói tudomásul veszik, hogy róluk kép- és
videófelvétel készülhet. Szervezők a rendezvényen készült kép és videó anyagok használati jogát fenntartják.
A pályaműveket augusztus 31-ig, a fotopalyazat@nyelvparade.hu e-mail címre várjuk.

4. Díjazás és értékelés
A szakmai zsűri döntése alapján kerül ki a győztes pályamű és a további különdíjasok. A díjátadóra a 2018.
szeptember 8-án, a Nyelvparádén kerül sor.
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, melyben a MEMO Rendezvényszervező Kft. delegáltjai is részt vesznek.
5. Érvénytelen pályázás
A pályaművek előzetes moderálás után kerülnek feltöltésre. Kizárásra kerülnek azon pályázatok melyek
különösen, de nem kizárólag (1)obszcén szavakat tartalmaznak, (2)pornográf vagy szexuális tartalmúak, (3)
vallási, politikai gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,(4)melyek a Szervezők szubjektív
megítélése alapján nem felelnek meg a pályázat koncepciójának.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után leadott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
6. Adatkezelés
A MEMO Rendezvényszervező Kft (Adatkezelő) az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: Converzum
Tudomány Nyelviskola Zrt., 1023 Budapest, Lajos utca 11-15.
Adatkezelés célja: versenylebonyolítás, kapcsolattartás (pályaművek fogadása, ellenőrzése, kapcsolattartás a
pályázókkal, nyertesek értesítése, nyeremények kiosztása)
Az adatkezelők az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint biztosítják a pályázók adatainak hatályos
magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését és felhasználását. Az adatkezelők a pályázók adatait csak jelen
versenykiírásban és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban meghatározott törvényes célra
használhatják fel.

Az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó (Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt) Adatkezelési
szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: https://converzum.hu/adatvedelem/
Adatkezelő: NAIH-144462/2018b
Adatfeldolgozó: NAIH-146294/2018.

