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EZÜSTNET Egyesület 

 

Fotópályázat – 2023. 

Az EZÜSTNET Egyesület ez évben is meghirdeti tagjai részére 

fotópályázatát „Történelmi épületeink kívül, belül” – 

varázslatos részletek alcímmel. 

A pályázat célja, hogy az Egyesület tagjai olyan alkotásokkal 

mutassák be Magyarország értékeit - építmények, várak, 

templomok, kastélyok csodás képeiben -, amelyek akár egyesületi, 

akár egyéni élményeket jelenítenek meg. Bizonyára sokunknak 

vannak az elmúlt évek programjai során elmentett kiemelkedő, 

meglepő, különleges felvételei, de még van lehetőség a következő 

2-3 hónapban is városismereti séták során új fotókat is készíteni. 

Az alkotások beküldésének határideje: 2023. március 19. 

Gyors értékelést követően március végéig előhívott alkotásokat 

a következő hónapban tervezzük kiállítani a BMK-ban. 

A kiállításokra minden egyesületi tag küldhet be fotókat, 

személyenként maximum 10-10 fotót, amelyeket a témákhoz 

kapcsolódva készített.   

A pályázati részvétel díjmentes. 

A fotókat digitális formában, .jpg formátumban, 300 PPI 

minőségben, eredeti méretben kell elküldeni. A kép mérete 

legalább 1 Mb-t legyen. A képeknek címet kell adni, célszerű, ha a 

fájl neve: Kép címe.jpg 

A fotókat – a készítő neve, fotó cím megjelölésével - e-mailben az 

alábbi címre kérjük megküldeni: galyoangela@gmail.com 
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A pályázat és kiállítás szervezői: Galyó Angéla, Galyó János 

Akinek kérdése van, szintén ezen a címen kaphat választ. 

A Zsűri tagjai a fotókat – az alkotó személyének ismerete nélkül 

- 1-10 ponttal értékelik, az első 50 kép 20x30 cm méretben 

kerül előhívásra, nagyításra és a később meghatározott 

időpontban, a Budapesti Művelődési Központban) tervezett 

tárlaton bemutatásra. Minden pályázótól legalább 1-1 kép 

kiállításra kerül. 

Ennek részbeni költségét a Nemzeti Együttműködési Alap 

kollégiuma Közösségi környezet által közzétett „Helyi és területi 

hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című 

pályázati kiírásra benyújtott, NEAG-KP-1-2022/1-000525 számon 

elnyert, „Aktív életért az idős korban” című pályázati forrás és az 

EZÜSTNET Egyesület saját forrása fedezi. 

 

A fotókat a rendező kiállítás, weboldal, kiadvány céljára a szerző 

nevének feltüntetése mellett szabadon és térítésmentesen 

felhasználhatja.  

A pályázatra küldött képekkel a pályázó a fentebbi feltételeket 

elfogadta. 

Budapest, 2022. december 21. 

 

Takács Márta 

EZÜSTNET Egyesület elnöke 

 

 

Támogatóink:  


