
 

FOTÓPÁLYÁZAT 2015. 

A Budapest Boat Show és a Magyar Vitorlás Szövetség 

Vitorlázás: Ahol az ember és a természet találkozik 

témában fotópályázatot hirdet. 
 

PÁLYÁZÓK KÖRE, NEVEZÉSI FELTÉTEL: 

 A pályázatra fenti mottóhoz illeszkedő témájú, saját képpel várjuk a nevezéseket. 

 Pályázó lehet amatőr, vagy hivatásos fotós, nemre, korra való tekintet nélkül. 

 1 pályázó 1 db képpel nevezhet. 

 A pályázatra 2014. január 1. után készült képpel lehet nevezni. 

A pályázatra benyújtott fotókból a Budapest Boat Show-n, 2015. február 12-15. között 

kiállítást rendezünk. 

A pályázók vállalják, hogy a benyújtott fotókat – a mennyiben kiválasztásra kerülnek - 

kinyomtatva, keretben vagy kasírozva a szervezők rendelkezésére bocsátják. 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK: 

 A fotók méretének minimum 1000x1000px-nek kell lennie. 

 Az elfogadott filetípus: JPEG 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE! 

Nem manipulálás: 

 A kép megvágása, orientációjának megváltoztatása. 

 A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, 

élességének állítása. 

 A színes felvételek fekete-fehérré alakítása. 

 Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) 

kiretusálása. 

Manipulálás: 

 Képelemek kiretusálása/hozzáadása 

 A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója. 

 Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során. 

  



PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: 

A pályázat elbírálását a Hungexpo Zrt. által felkért független szakmai újságírókból, és 

fotós szakemberekből álló bizottság végzi. 

KÉKSZALAG KÜLÖNDÍJ: 

A Magyar Vitorlás Szövetség és partnere az Audi Magyarország, különdíjjal jutalmazza 

azt a legjobb képet, mely a kiírás szerinti témához illeszkedik, és bizonyíthatóan 

valamelyik Kékszalag versenyen készült. 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 

A nevezni kívánt fotót a kitöltött pályázati űrlappal együtt kérjük elküldeni a 

boatshow@hungexpo.hu e-mail címre.  

tárgy: Budapest Boat Show Fotópályázat 

A fotó elküldhető óriás file küldő rendszer segítségével is a fenti e-mail címre. 

A pályázati benyújtásának határideje: 2014. december 31. 

 

HIVATALOS DÍJÁTADÓ: 

Időpont: 2015. február 12. 14:00 óra, a kiállítás hivatalos megnyitóját követően 

Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont, „G” pavilon Generali Kikötő színpad 

 

HELYEZÉSEK, DÍJAK: 

A pályázat keretében a zsűri szerint legjobbnak ítélt három képet díjazzuk, illetve egy 

Kékszalag különdíjat adunk át. 

 

I. helyezett: egész napos vitorlázás maximum 6 fő részére, 2 db Hungexpo éves VIP 

kártya. 

 

II. helyezett: katamarán tesztvitorlázás a Team Black Jack-el, 2 db Hungexpo éves VIP 

kártya. 

 

III. helyezett: 2 db Kékszalag VIP nézőhajó belépő, 2 db Hungexpo éves VIP kártya 

 

Kékszalag különdíj, az Audi Magyarország jóvoltából: Audi tesztvezetés, valamint 

Audi ajándékcsomag. 
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JOGI VONATKOZÁSOK: 

 Kiíró jogosult a pályaműveket felhasználni, kiállítani, illetve multimédia-eszközön, 

vagy internetes honlapon, közösségi oldalon megjeleníteni feltüntetve a pályázót.  

 A pályázó a nevezési lap aláírásával szavatol azért, hogy a beküldött pályamunkák 

saját alkotásai, valamint nem sértik az európai uniós (beleértve a magyar 

jogrendszert is) törvényeket, etikai normákat vagy harmadik személyek jogos 

érdekeit, szerzői jogait. 

 A fentiek betartásáért a nevező vállalja a büntető- és polgári jogi felelősséget és a 

jogkövetkezményeket. 

 Amennyiben a pályamunkán jól felismerhető személy, létező termék, vagy jogilag 

védett márkajelzés logója, arculati eleme szerepel, a pályázat érvényességének 

feltétele a személy/jogtulajdonos hozzájárulása ezek szerepeltetéséhez, 

másodlagos felhasználáshoz.  

 A pályázat benyújtásával pályázó fél elfogadottnak tekinti, hogy kiíró nem köteles 

a kiírásban szereplő bírálati szempontok közzétételére. Kiíró nem köteles továbbá 

a nyertes és nem nyertes pályázatok egyikének esetében sem a részletes, 

bizottsági bírálati értékelés közzétételére. 

 A pályázó a nevezési lap aláírásával szavatol azért, hogy a beküldött 

pályamunkákat a 2015-ös Budapest Boat Show kiállításon kiállítja. A kiállításra 

való belépéshez szükséges engedélyeket a kiíró biztosítja. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Rápolthy Edit, kiállítás igazgató 

E-mail: boatshow@hungexpo.hu 

Telefon: 06 1 263 6541/ +36 30 438 7009 
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