A Szentesi Mővelıdési Központ és a Szentesi Fotókör 2010. június 7-tıl július 5-ig megrendezi a

I. „IFJÚSÁG SZEMÉVEL” FOTÓPÁLYÁZATOT
A kiállítás célja: Bemutatni a tehetséges fiatalok igényes fotográfiáit, ifjúság életét, vizuális látásmódját.

„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse,
de mindenekelıtt a kitartás.” James Arthur Baldwin
Pályázati feltételek:
• A pályázaton részt vehet minden Csongrád Megyében élı, vagy tanuló középiskolás diák.
• A beküldendı képek témája kötetlen, de örülnénk az ifjúság életét bemutató képeknek is.
• Beküldhetı max. 5 db fekete-fehér vagy színes fotó (ez lehet akár egy 5 képes sorozat is, de 5 képnél többet nem lehet
beküldeni) 1 példányos aláírt nevezési lappal. A kiállításra 20 x 30 cm mérető képeket várunk, a kép hosszabbik oldala
nem lehet rövidebb 30 cm-nél. Elfogadunk 30 x 40 cm mérető, vagy erre a méretre kasírozott fotókat is. A képek
vastagsága a 2 mm-t nem haladják meg az üvegek közötti elhelyezés miatt. A sorozatok megbonthatóak.
• A fotók képoldalán nem szerepelhet az alkotók neve, névre utaló jelzés és a kép címe. A hátoldalon kérjük feltüntetni a
kép címét, a szerzı nevét, lakcímét, alkotó csoporti tagságát.
• A képeket postai visszaküldésre alkalmas csomagolásban kérjük elküldeni. A szállítás során keletkezett sérülésekért
felelısséget nem vállalunk.
• A kiállítási anyag a szentesi kiállítás után, másodbemutatókra díjtalanul a megyei iskolák, városok és fotóklubok
rendelkezésére áll. Az anyag el- és visszaszállításáról a másodbemutató rendezıje gondoskodik.
• A kiállításra el nem fogadott képeket személyesen a kiállítás megnyitója után lehet átvenni. A beküldött és kiállított
képek várható visszaküldési ideje a másodbemutatók számától függıen 2010. október.
• Amennyiben a szerzı alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, nem kerülnek zsőrizésre.
• A kiállítási anyag képeit 350x500 pixel méretben elhelyezzük a Szentesi Fotókör weboldalán, ugyanekkor a pályázati
kiírás a nevezési lappal is innen tölthetı le. Kérjük, hogy az email címüket a fotósok írják fel a nevezési lapra, mert a
kiállításon elfogadott képeket 13x18 cm méretben és 300 dpi felbontásban, digitális formában elkérjük a meghívón és a
sajtóban történı megjelenéshez. A nevezési lap letölthetı: www.szentesimuvelodesikozpont.hu weboldalról.
•
A kiállításra beküldhetı képekrıl konzultációt tartunk. El lehet hozni a pályázatra küldendı digitális képeket és
szakmai tanácsokkal segítünk a fotók kiválasztásában, digitális utómunkálatokban, laborálási tudnivalókban.
Díjazás: I., II., III. díj és különdíjak.
Zsőri tagjai: A Szentesi Fotókör tagjai
Kiállítási naptár:
Konzultáció: 2010. május 12-én 18.00-tól 20.00 óráig Szentesen az Ifjúsági Házban.
Beérkezési határidı:
2010. május 26.
Zsőrizés:
2010. május 27 - 31 között.
Értesítés a zsőrizésrıl:
2010. június 1.
Kiállítás megnyitó:
2010. június 7. 18.00 óra.
Kiállítás utolsó napja:
2010. július 5.
Visszaküldési határidı: 2010. augusztus-október. (kiállításfüggı)
Beküldési cím és a kiállítás helye: Szentesi Mővelıdési Központ, 6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.
Tel.: 63/ 314-211 Ügyintézı: Rácz Angéla kultura@szentes.hu

☺ Minden pályázónak eredményes munkát kíván a Szentesi Fotókör!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kiállítva:

A kép címe:

Díjazva:
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A kiállítás rendezıi a fotókat szerzıi jogdíj fizetése nélkül publikálhatják a kiállítás propagálása érdekében. A pályamővek beküldésével
elfogadom a pályázati feltételeket, és egyben igazolom, hogy a felvételek nyilvánosságra hozhatók, továbbá a Szentesi Fotókör
weboldalán megjelenhetnek.

2010. május …. Iskola:…………………………………………... Születési év: …… Aláírás: ……………………………

