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„Karácsonyi fények a Vértes-Gerecse településein”  

 fotópályázat 
 

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség fotópályázatot hirdet, melynek témája: 

az egyesület településeinek kivilágított, feldíszített épületei, lakóházai, közterei, 

betlehemek az adventi hangulat jegyében. 

Részvételi feltételek: 

A nevezési lap és a képek beküldése e-mailen keresztül történik a 

munkaszervezet@vercse.hu e-mail címre, fotópályázat megnevezéssel! 

 A pályázat nyitott, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet. 

 Egy pályázó maximum 5 képet küldhet be.  

 Az alkotások mérete: 
o fekvő kép esetén maximum (szélesség x magasság): 1024 x 768 pixel  

o álló kép esetén maximum magasság: 768 pixel.  

A kép fájlmérete 500 KB - 3 MB. 

 A felvételek hagyományos, vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, de 
csak digitális, JPEG formátumban fogadják el a szervezők. 

(A kiírástól eltérő méretű képeket a bírálók nem fogadják el!)  

 A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell  rendelkeznie a 
beadott pályamű fölött.  

A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.  

 A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikat a Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösség kiadványainak készítése során felhasználhatja, az 

alkotó nevének feltüntetésével. Az első három helyezést elérő pályázónak 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a közösség honlapján, hírlevelében.                       

 A fotók személyiségi jogokat nem sérthetnek.  
A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM  KÜLDHETŐ  BE! 

Egyéb információ:                                                                                                                  

Az első, második, harmadik helyezett pályázók értékes nyereményben (a térségben 

megvalósult fejlesztések szolgáltatásaiból és/vagy termékeiből összeállított csomagban) 

részesülnek. A nyerteseket 2016. január 15.-ig e-mailen értesítjük. 

Beküldési határidő: 2015.12.15. 

Kapcsolat: munkaszervezet@vercse.hu; 34/656-652 

 

Baj, 2015.11.30. 

 

 

mailto:munkaszervezet@vercse.hu
mailto:munkaszervezet@vercse.hu


     

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 

székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50.  

 

iroda: 2890, Tata, Erzsébet királyné tér 13.  

tel.: 34/656-652 

www.vercse.hu  

 

 

      

 

KVP logója 

KVP logója 

NEVEZÉSI LAP 

 
Beküldő adatai: 

 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Címe (település, utca házszám): 

Irányítószám: 

E-mail cím: 

 

 

Kép adatai: 

 

1. Kép 
a. Címe: 

b. File elnevezése: 

2. Kép 

a. Címe: 

b. File elnevezése: 

3. Kép 

a. Címe: 

b. File elnevezése: 

4. Kép 

a. Címe: 

b. File elnevezése: 

5. Kép 

a. Címe: 

b. Elnevezése: 


