A koronavírus miatt kialakult speciális helyzethez kapcsolódó
fotópályázat meghirdetése
A Szeretet Karanténja
Egy pici vírus átírta az életünket az elmúlt hónapokban. Bezárkóztunk, kényszerből. Otthon él a
család, megváltoztak a mindennapok.
A szeretet, a féltés erősebb lett. Biztos sok szép kép készült emlékezetes pillanatokról.
A pályázat célja
A Lions fotósoknak azt kell bemutatnia, hogy hogyan látják a karantén életet, annak örömteli,
vicces, vidám, oldalát. A pályázatra elsősorban portrékat vagy jelenetek ábrázolását várunk.
Kiemelten fontos a szeretet, az összetartozás bemutatása szűkebb vagy tágabb családi
értelemben.
Pályázati feltételek:
A pályázó a fotó megküldésével és a pályázatra való jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja annak
feltételeit. A pályázatra magyarországi és a „V4-gyek” a Tri -Jumeláge csoport Lions vagy LEO
klubtag jelentkezhet saját, eredeti, fekete-fehér vagy színes fotóval, melynek exponálási időszaka
2020 vagy 2021 év.
Egy sorozat egy képnek számít. Egy sorozat legfeljebb öt képből állhat.
Engedélyezett módosítások: képkivágás, színekhez és tónusokhoz köthető változások
Technikai előírás:
A benyújtott képek legfeljebb 20 MB méretűek lehetnek, JPG formátumban. A képeket digitális
formában kell benyújtani akkor is, ha az filmnyersanyagra lett exponálva. Digitális esetben csak az
eredeti EXIF adatokkal rendelkező képeket fogadjuk el. Kérjük a digitális képeket eredeti méretben
őrizze meg, későbbi esetleges tulajdonjog-igazolás céljából. Analóg felvétel esetén a pályázónak
rendelkeznie kell a negatívval.
Szöveges információs előírások:
Minden pályázatnak tartalmaznia kell a fotó címét, és egy maximum 25 szavas leírást a fotóról,
hogy a kép mit ábrázol.
Benyújtás módja:
A pályázatokat emailben titkár@lion.hu címre szükséges benyújtani. Minden beküldő
visszaigazolást kap a beküldésről, a visszaigazolás elmaradása esetén a pályázat beküldése
technikailag (például annak mérete, mennyisége okán) nem tekinthető sikeresnek, és más módot
kell találni (Pl. cloud, wetransfer, mammutmail, egyéb fileküldő rendszerek) annak beküldésére. A
benyújtáshoz csatolni kell a jelentkezési lapot, és el kell fogadni a jelentkezés feltételeit.

Beadási határidő:
2021. március 1.
Zsűri:
A beérkezett pályázatokat a 2020-2021 Lions év kormányzója által felkért szakértő bizottság bírálja
el. A győztes fotó kiválasztásának fő szempontja az eredetiség, művésziesség, az egyedi látásmód,
a mondanivaló ábrázolása.
Díjazás:
A pályázat kiírója a beküldött pályamunkákból választott képeket I.-II.-III. díjban részesíti mely
kormányzói oklevél átadásával kiegészítve a pályázatra készített emlékplakettel ismeri el.
A helyezéseken kívül - a zsűri javaslata alapján - elismerő oklevél átadás is történhet.
Minden pályázó a részvételért emléklapot kap.
Eredményhirdetés:
2021. április hónapban Budapest, a Wanatka Lions Központban. A részletekről minden pályázó
értesítést kap.
Minden beérkezett pályamunka megjelenítésre kerül az eredményhirdetés napján a lions.hu
honlapon.
Adatvédelem:
A képpel kapcsolatos engedélyek beszerzése, különös tekintettel a személyiségi jogokra, a hazai és
az Európai GDPR jogelveinek is megfelelően a pályázót terheli. A pályázókat terheli továbbá a
fotók elkészítésének és beküldésének teljes költsége. Pályázónak a mellékelt jelentkezési lapon
nyilatkoznia kell, hogy a kép szerzői jogai a birtokában vannak és a pályázat benyújtásával
egyidejűleg elfogadja, hogy a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a fotó felhasználására jogot
szerez.
Az elismert pályamunkák bemutatása.
A nyertes, díjazott és válogatott egyéb pályamunkákat a Lions Clubok Magyarországi
Szövetségének 2021 májusban megtartandó konvencióján kiállításra kerülnek.

2020 május 4.
Boronkay Gusztáv
kormányzó

