
„Négy évszak Csávolyon” fotó- és videópályázat -2020. 
 
 

Csávoly Községi Önkormányzat egy négy részből álló fotó- és videópályázatot hirdet a 
következők szerint: 
 
Várjuk minden csávolyi és Csávolyhoz igazolhatóan kötődő vidéki amatőr vagy profi fotós 
munkáját, akinek az alkotásai összhangban vannak a kiírás szellemiségével. 
 
A pályázatunk fő célja: 
A „Négy évszak Csávolyon” alapgondolata a község szépségének, látnivalóinak bemutatása és 
közlése egyéni látásmódjukon keresztül, évszakonként. 
 
A pályázók fotókon, videókon mutassák be, számukra mit jelent Csávoly, olyan egyéni 
látásmóddal készült fotók, videók készüljenek, amelyeken megjelennek a község mindennapjai, 
építészeti és természeti szépségei, egyéni varázsa, faluközössége. 
 
A Négy évszak Csávolyon” pályázat fő célja, hogy bemutassuk községünket az idelátogató 
vendégeknek és népszerűsítsük azt az utazni vágyók körében – lehetőség szerint évszakonként. 
 
Milyen fotókat és videókat várunk a pályázatra: 
Olyan fotókkal és videókkal lehet pályázni, melyeken a fenti célok gondolatai, érzései jelennek 
meg. Az alkotások témája ezen feltételek mellett szabadon választható, kötetlen.  
 
Pályázati feltételek, melyek évszakonkénti fordulónként értendők: 

➢ Egy alkotó legfeljebb 10 fotóval és/vagy 1 videóval pályázhat.  
 

➢ Az alkotások készítési idejére vonatkozóan nincs időbeni megkötés, de javasoljuk, hogy 
friss felvételekkel pályázzanak.  

 
➢ A pályázatra csak digitális fotókat és videókat várunk.  

 
➢ A képrögzítő eszköz tekintetében nincs megkötés.  

 
➢ A fotók felbontásának legalább 10 megapixelesnek kell lennie.  

 
➢ A videók tekintetében minimum 3 perces, maximum 5 perces alkotásokat fogadunk el.  

 
➢ A beküldött képformátum .jpg, .jpeg, míg a videóknál .avi, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4 

kiterjesztésű fájlokat várunk.  
 
A fő pályázat mellett két külön pályázati kategóriát is indítunk.  
 
a)  
Az „ifjúsági” kategóriában az a gyermek indulhat, aki 2021. június 21-ig még nem tölti be a 18. 
életévét.  



 
Az „ifjúsági” kategória fotói külön elbírálás alá esnek, de itt is fontos a jó kompozíció és a képi 
mondanivaló, a látvány.  
 
 
 
b) 
Külön pályázati szekciót nyitottunk a mobil telefonnal vagy tablettel készített fotóknak és 
videóknak is „mobil-tablet” néven.  
 
A jelentkezési lapon jeleznie kell a pályázónak, hogy a fő kategóriában, vagy a „mobil-tablet” 
kategóriában szeretne pályázni. 
 
Dokumentáció leadása: 
A fotókat és videókat kizárólag személyesen áll módunkban befogadni, melyeket valamilyen 
adathordozón, a IKSZT irodájában (Csávoly, Dózsa György utca 26.) tudunk átvenni.  
 
Az alkotó a pályázati kiírás alapján köteles a nevezési lapon feltűntetni az alkotása címét.  
A képek, videók személyes átadása mellett a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó 
a http://csavoly.hu/wp/ weboldalon, a „Csávolyról” majd az ott lenyíló, „Fotó- és Videópályázat 
2020” menüpont alatt is letölthető, vagy az IKSZT irodájában átvehető, illetve az IKSZT facebook 
oldalán messengeren igényelhető pályázati adatlapot kinyomtassa, kitöltse, eredetiben aláírja, 
majd személyesen behozza és leadja az IKSZT irodájában. Az adatlap tartalmazza a fotós/videós 
nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonos elérhetőségét és a fotók sorszámozott felsorolását a 
képek címeivel.  
           
Amennyiben az alkotó a beküldött pályázati anyagnál bármilyen formai követelménynek nem 
felel meg, úgy a pályázat kiíróinak nem áll módjukban értesítést küldeni a hiányosságról. 
Ilyen esetben a pályázat kiírói jogosultak az érintett fotó vagy videó elutasítására. A pályázó 
nem jogosult a beküldött fotók vagy videó másikra cserélésére. 
 
A pályázat benyújtásával az alkotó elfogadja, hogy a fotóiról és/vagy videójáról készített 
nyomtatott anyag, illetve imázsfilm készülhet, valamint digitális formában a Csávoly Községi 
Önkormányzat honlapján, a közösségi médiában – a fotós nevének megjelölésével- jogszerűen 
felhasználhatja, de azért a Csávoly Községi Önkormányzat pénzbeli megváltásra nem 
kötelezhető. 
 
Nevezési díj:     A nevezés díjtalan. 
 
A fotók beküldési határideje:  Évszakonként az évszak végét jelző napforduló napján 

éjfélig (ezek: június 21., szeptember 21., december 
21.,március 21.) 

 
A fotópályázat zsűrizése:  Felsőszentiván(!) Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete, a beküldési határidőt követő hónap 
utolsó napjáig 

 

http://csavoly.hu/wp/


Díjazás menete: A pályázat minden fordulójának lezárása után a pályázat 
szervezői kiállítást rendeznek, amelyeken bemutatják és 
díjazzák a legjobb alkotásokat.  

 
Díjazás:     
Különdíjak:  Az „ifjúsági” és a „mobil-tablet” kategóriában a 

legkiemelkedőbb fotók és videók külön kategória díjban 
részesülnek. A pályázat teljes lezárása után, akinek az 
alkotása a pályázat mind a négy részben helyezést ért el, 
különdíjban részesül. 

 
 
 
 
 
A fotók bemutatása:    A zsűri által kiválasztott, legkiemelkedőbb alkotásokat 
     bemutatjuk a „Négy évszak Csávolyon”,  
     Csávoly Községi Önkormányzat rendezvényein, 
                a községet bemutató képeslapjain, egyéb kiadványaiban,  

Imázsfilmeken, valamit közzétesszük a falu honlapján és a 
közösségi médiában. Az alkotásokat a szervező saját 
költségén dolgoztatja ki a bemutatásához szükséges 
formában, melyek ezt követően a Csávoly Községi 
Önkormányzat tulajdonában maradnak, és későbbi 
rendezvényeink helyszínein is kiállításra kerülnek. 
 

A pályázat szervezője:   Csala Józsefné, Babicz János, Ábel György 
 
 

Szeretettel várunk minden csatlakozó alkotót és érdeklődőt a rendezvényeinkre! 
 


