"Karácsony díszei” ‐ Emberek, események, tárgyak, tettek
Ezzel a címmel fotó és video pályázatot ír ki az arnóti Körte Kör két korkategóriában: 18 év alattiak és 18
év felettiek számára. A pályázat amellett, hogy a legjobb alkotásokat díjazni is szeretné, az értékes és helyi
médiatartalmak készítésére kíván ösztönözni. A pályázók csak arnóti lakcímmel rendelkezők lehetnek. A
pályázók elfogadják, hogy a pályaműveket a kiírók szabadon felhasználhatják, azok szerzői jogaival
rendelkeznek. A pályázatokat az arnotikortekor@gmail.com címre várjuk az alábbi feltételekkel.
Videó pályázati feltételek
Maximum 3 perc hosszú, youtube‐ra feltöltött video‐val lehet pályázni, ami teljes egészében saját alkotás.
Pályázni lehet egyénileg, vagy csoportosan, utóbbi esetben 3 fő alkothat egy csoportot. Az elkészített film
tartalmában, cselekményében vagy képi világában jelenítse meg a videopályázat címét: Karácsonyi
szeretet. A téma feldolgozásának igényessége és az elkészült kisfilmek technikai minősége is befolyásolják
a zsűri döntését. Egy pályázó, egy alkotással pályázhat. Csoportos pályázat esetén a csoportban résztvevő
pályázók sem nyújthatnak be egyéni pályázatot.
A pályázatot e‐mail kell benyújtani az alábbi adatokkal
A youtube‐ra feltöltött film linkje:
Filmcím:
Alkotó(k) neve:
Életkor:
Telefonszám:
E‐mail cím:
Fotópályázati feltételek
A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, azonban a végső képet csak
digitális fájlban fogadják el a rendezők JPG formátumban. Ebben a kategóriában csak egyéni alkotásokat
várunk. A fotó témája igazodjon a pályázat címéhez: "Karácsony díszei” ‐ Emberek, események, tárgyak,
tettek. Minimális technikai feltétel nincs, ám az elkészült fotók minősége, részletgazdagsága befolyásolják
a zsűri döntését. Egy pályázó, maximum három alkotással pályázhat.
A pályázatot a fotót csatolva e‐mailen kell benyújtani az alábbi adatokkal:
A csatolt fotó címe:
Alkotó neve:
Életkor:
Telefonszám:
E‐mail cím:
A zsűri a kiírt pályázat bármely kategóriáját érvénytelennek is minősítheti. Határidők: a pályázati anyagok
e‐mail‐en való beérkezésének határideje: 2015. december 31. Az eredményhirdetés időpontját, módját és
helyét a pályázatok elbírálása után külön hirdetményben tesszük közzé, melyről minden pályázót
értesítünk.

További információ: Körte Kör: arnotikortekor@gmail.com

