A Nemzeti Munkaügyi Hivatal fotópályázatot hirdet

SZAKMA-KÉP
iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli
szakképzésben közreműködők
(tanulók/résztvevők, tanárok/oktatók) számára
Járj nyitott szemmel és fotózz!

Elbírálás szempontjai, prioritások

Fotózd osztályodat, iskoládat, műhelyedet!
Fotózd le, ha valamit alkottatok, létrehoztatok!
Fotózz, amikor azt látod, hogy valaki örömét leli
munkájában!
Fotózz gépeket, szerszámokat,
eszközöket, anyagokat!
Fotózd érdekes szakmák mestereit munka közben!

• a szakma-kép (gépek, eszközök, szerszámok,
anyagok, műveletek, események) különlegessége,
• az egyes szakmák szépségeinek, egyediségének
bemutatása
• egyedi látásmód

Pályázati feltételek:
• a felvételeknek a 2012/2013-as tanévben
kell készülniük
• a pályázaton iskolarendszerű vagy iskolarendszeren
kívüli szakképzésben közreműködők (tanulók/
résztvevők, tanárok/oktatók) vehetnek részt
• egy pályázó legfeljebb 10 pályamunkát küldhet be,
a szerző valós nevével a kép címével, valamint annak
feltüntetésével, hogy hol, mikor (milyen alkalomból)
készült a kép,
• színes és fekete-fehér képekkel egyaránt
lehet pályázni,
• a pályamunka azonos témát feldolgozó
fotósorozatból is állhat
• a fotók technikai paraméterei:
a kép minimum felbontása 300 dpi,
jpg formátumban
• digitális képmódosítások nem megengedettek.
Beküldési határidő:
2013. április 15.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2013. május 30.
Beküldési cím:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kommunikációs Osztálya
(1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.)
vagy szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
További információ:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
Jelentkezési lap letölthető:
www.nive/Folyóiratok/Fotópályázat

Díjazás:
I. díj
20.000 Ft
(egy díjazott!)
II. díj
15.000 Ft
(két díjazott!)
III. díj
10.000 Ft
(három díjazott!)
A pályázatra beküldött képeket a Nemzeti
Munkaügyi Hivatla által felkért zsűri bírálja,
és a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Szerzői jogok:
A pályázaton résztvevők a pályamű(vek) és a jelentkezési lap beküldésével automatikusan elfogadják
a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz,
hogy a képeket publikáljuk internetes oldalainkon,
nyomtatott kiadványainkon, valamint (szerzővel,
címmel ellátva) kiállítsuk.
A pályázó a kép(ek) beküldésével kijelenti, hogy
rendelkezik a beküldött fotó(k) teljes szerzői jogával,
valamint szavatolja, hogy a pályázatra beküldött
műveket korábban máshol nem publikálta. Figyelem!
Publikálásnak számít a felvétel bármely közösségi
oldalon, blogon stb. való megosztása, közzététele is.
A pályázó a kép(ek) beküldésével vállalja, hogy a pályázati kiírást elolvasta, a pályázat feltételeit elfogadja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek)
os bemutatásával
elkészítésével és nyilvános
lyiségi és
okozott esetleges személyiségi
inden
szerzői jogsértésekért minden
erheli,
felelősség őt, a szerzőt terheli,
beleértve a jogsértéssel
bekövetkező anyagi
felelősséget is.

Aktuális pályázati információk
a Nemzet Fejlesztési Ügynökség,
és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapjain találhatóak.
óak.
http://www.nfu.hu/palyazatok, www.munka.hu

