
Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány  

PAPÍRKÉPES és DIGITÁLIS FOTÓPÁLYÁZAT 

NEVEZÉSI LAP egyéni jelentkezők számára 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI 
 

Pályázó neve 

 

 

Hivatásos fotóművész □ Igen                    □ Nem 

Elért szakmai cím (ha van, 

kérjük beírni) 

 

Lakcím (ország, ir.szám, 

település, közterület, házszám)        
 

Telefon                                                                                              Mobil:                           Vezetékes: 

E-mail cím (csak működő, 

rendszeresen használt e-mail címet 

kérünk megadni!) 
 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK 
A pályázatra olyan új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet beküldeni, amely(ek) eddig még nem 

kerültek bemutatásra. A pályázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfeljebb 15 (tizenöt). Egy 

kategóriában beküldhető fényképek száma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában részt venni, 

azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei arcok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden 

esetben elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az eredeti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel 

legyen. A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti fotók “nyers” (lehetőség szerint RAW formátumú) változatával. A 

fotó(k) elnevezése tartalmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonással a kép címét. Például: Nagy 

Janos_Advent_Erdely 

A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű beküldésével 

érvényes. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME 

Alapítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig megérkezett fotó(k) és nevezési 

lap esetén érvényes. Pályázni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött, digitális formátumú 

JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie. 

A pályázó a pályamű(vek) és az aláírt nevezési lap beküldésével nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a képek 

személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos 

szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók 

mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen 

igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény 

érvényesítése alól mentesíteni. 

A pályázó a pályaműve(i) és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárul ahhoz a rendező a beküldött 

pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás 

nélkül, neve feltüntetésével: 

 a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; 

 a pályázattal és a projekttel és a kiállítással kapcsolatos on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja; 

 a pályázat és a projekt online és nyomtatott archívumában megőrizze; 

 nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; 

 a pályázat és/vagy a projekt katalógusába, kiadványába beválogassa és ott publikálja; 

  a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában, szakmai 

beszámolójában megjelentesse. 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a beadott pályaműv(ek) a saját tulajdonomat képezi(k).  

A pályázati felhívást, a részvétel feltételeit ismerem, és azokat,  

valamint a zsűri döntését tudomásul veszem és elfogadom.  
 

A túloldalon megnevezett pályaműve(ke)t ……………………. (dátum) email-en elküldtem. 

 

 

________________________________ 

pályázó aláírása 

 

 

mailto:fotopalyazat.kamme@gmail.com


 

Pályázó neve: 

 

1. sz. pályamű 

Kategória:  

□ Önarckép     

□ Mindenszentek – Halottak napja – Advent  

□ Karácsony  

□ Húsvét  

□ Pünkösd 

címe: 

 

 

Méretei:  

 

Hol és mikor készült:  

 

 

 

2. sz. pályamű 

Kategória:  

□ Önarckép     

□ Mindenszentek – Halottak napja – Advent  

□ Karácsony  

□ Húsvét  

□ Pünkösd 

címe: 

 

 

Méretei:  

 

Hol és mikor készült:  

 

 

 

3. sz. pályamű 

Kategória:  

□ Önarckép     

□ Mindenszentek – Halottak napja – Advent  

□ Karácsony  

□ Húsvét  

□ Pünkösd 

címe: 

 

 

Méretei:  

 

Hol és mikor készült:  

 

 

Ez a lap szabadon másolható, a beadni kívánt fotók számától függően 


