„Ember és Természet” fotó és film pályázat
Gödöllői és térségbeli diákoknak
A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Gödöllői Református Líceummal közös
szervezésében 2017-től minden évben meghirdetésre kerül az „Ember és Természet” című
fotó és film pályázat a Gödöllőn és térségében élő általános iskola - felső tagozatos valamint a
középiskolás diákok számára.
Nevezni az alábbi szekciókban lehet:
•

Természetfotó vagy természetfilm

•

Harmónia-összhang

•

„Ezek is mi vagyunk” Természet- és környezetvédelem

A pályázat kiírói olyan fotókat, filmeket várnak, amelyek az ember és a természet kapcsolatát,
szépségét, értékét, és hibáit mutatják be, sajátos, művészi aspektusból láttatják, értetik meg a
természettel való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, természetfilm, de az
olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő, elgondolkoztató!
A pályázatra beküldött fotókat és filmeket szakmai zsűri bírálja el a két korosztályi
kategóriában (10-14 évesek és 15-18 évesek). Csapatok is jelentkezhetnek! Az I-II-III.
helyezettek értékes díjakat kapnak (5-30 ezer forint). A fotók és filmek külön kerülnek
elbírálásra.
A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
idején 2017. május 27-én a Gödöllői Királyi Kastélyban kerül sor.
A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók és filmek a Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál idején bemutatásra kerülnek.
Technikai megkötések: A fotók, filmek pontos felbontását, méretezését nem határozzák meg
a szervezők, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás az ötletesség legyen
a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában beküldött fotók jó
minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek.
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A beküldött pályamunkák mérete tehát lehetőleg haladja meg a 4 Mb méretet. Egy pályázó
maximum 5 pályamunkával vehet részt, a fotópályázaton szekciónkként.
A rövidfilmek esetében sem kötünk ki technikai paramétereket. A filmek hossza maximum 5
perc lehet. Egy pályázó maximum 3 rövidfilmmel pályázhat.
Nevezési határidő: 2017. április 25.
Nevezés módja: kizárólag elektronikusan, email-ben az info@godollofilmfest.com címre,
az „Ember és Természet Pályázat” cím kiemelésével.
Pályázati anyag: Tartalmaznia kell a pályázó nevét, életkorát, címét, iskolájának nevét, a
nevezett alkotást valamint, hogy melyik szekcióba nevezi azt.
A fotókat jpeg formátumban kérjük beküldeni.
A pályázónak minden fotó-film mellé leírást kell mellékelni, mely tartalmazza a készítés
időpontját, helyszínét, valamint a kép-film címét (amennyiben van).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a
pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat kizárja a
pályázatból külön értesítés nélkül. A beküldött pályaműveket a pályázat kiírója szabadon
felhasználhatja, a Természetfilm Fesztivál és az évenkénti pályázatok promóciójára. A
legjobb pályaművek felkerülnek a kiíró Facebook és Web oldalára.
A beküldött pályázat hiányosságáért az online rendszer esetleges hibáiért a Szervező nem
vállal felelősséget.
A kiállításra, bemutatásra beválogatott, pályamunkák beküldőit a Szervező 2017. május 15-ig
elektronikus levélben értesíti az eredményekről.
Sikeres alkotó munkát kívánva,
Gödöllő, 2016. december 01.
A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő Szervezői
A térségi diák fotó és film pályázat kiemelt támogatója Gödöllő Város Önkormányzata.
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