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A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 

Fotópályázatot hirdet 

„Itt szolgálunk mi” 
címmel a 2022-2023 Lions évre 

A pályázat célja környezetünk szeretetének és tiszteletének bemutatása, erősítve a 
környezettudatos élet fontosságát.  

A pályázaton részt vehet minden Lion és Leo, aki a szövetségünk valamelyik 
tagklubjában tagként be van jegyezve. 

Pályázati témakörök: 

- Lakóhelyünk építészeti örökségeinek megőrzését bemutató fotók 
- Természeti szépségeket, élőhelyeket bemutató fotók 
- Igy szolgájuk környezetünk védelmét a jövőnkért 

 
Pályázati feltételek: 

- Pályázni témakörönként 3 alkotással lehet 
- Az alkotások lehetnek fotók vagy maximum 10 képből álló fotó sorozatok. 

 
A pályázatként benyújtani kívánt alkotásokkal szemben támasztott formai/technikai 
követelmények 

- A fotót bármilyen formátumban el lehet küldeni Fésűs András PDG részére, 
a fa@europr.hu címre. 

-  A Fotópályázatra beküldött fotó mérete nem kötött. A fotó fájlnevét ékezet 
nélkül kell megadni az alábbi minta alapján: Vezetéknév_ Keresztnév _Kép_ 
címe_formátuma. 

- A fotóhoz a témát bemutató írásos anyagot szükséges csatolni maximum 
400 karakter terjedelemben. 

- A pályázatra érkezett alkotások elkészítésének időpontja 2020. január 1. 
utáni kell legyen. A fotósorozatok esetében legalább egy képnek ezen 
időpont után kell készülnie. 
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A fotó(k)nak eredetinek kell lennie, semmilyen módon nem hasonlíthat máshoz. 
Minden pályázatnak tartalmaznia kell a címet, a negatívot, digitális esetben a EXIF 
adatokat és rövid leírást a fotóról. Csak az eredeti EXIF adatokkal bíró képeket tudjuk 
elfogadni. (Kérjük, a digitális képeket eredeti méretben őrizze meg a későbbi esetleges 
tulajdonjog igazolás céljából!) 

A pályázatot benyújtó nyilatkozatot tesz, mely szerint a kép saját alkotása, valamint 
arra, hogy a szerzői jogok a birtokában vannak és a pályázat benyújtásával elfogadja, 
hogy a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a fotó felhasználására jogot szerez. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2023. április 23., vasárnap éjfél 
 

A beérkezett pályaművek elbírálását a kormányzó által felkért szakmai zsűri végzi. 

Díjazás: 

- Témakörönként 1. fődíj kerül kiadásra. 
- A zsűri részéről kiválasztott 10 legjobb alkotás a Lions hivatalos facebook 

oldalán közönségszavazásra kerül. Nem kerül szavazásra a zsűri által 
díjazott kép. 

- A legtöbb szavazatot kapott alkotás nyeri el a Lions közösség elismerést. 
- A bíráló bizottság külön díj adományozására tehet javaslatot. 
- Egy pályázó csak egy elismerésben részesülhet.  
- A nyertesek a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége oklevelét kapják. 
- A díj anyagi elismeréssel nem jár. 
- Szponzori elismerésre sor kerülhet. 
 

Eredményhirdetés és díjátadás: 

- Az eredményhirdetés és a díjátadás a Lions Clubok Magyarországi 
Szövetsége 2022-2023 Lions évet záró konvencióján történik. 

 
Várjuk tagjaink alkotásait! 

Budapest, 2022. október 1.                                         Koncsik István 

             kormányzó 


