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A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum 
szervezésében 2017. április 24-től 2017. május 19-ig kerül 

megrendezésre az

 „Emlékezés a kommunizmus áldozataira” c. fotópályázat kiállítása

A  fotókiállítás  célja:  Felidézni  ’56  szellemét  és  megjelenést 
biztosítani a fotográfusok színvonalas, művészi igénnyel készített 
felvételeinek.

Pályázati feltételek:
-  A  pályázaton  részt  vehet  minden  Hajdú-Bihar  Megyében  élő  és 
alkotó nem hivatásos ill. hivatásos fotográfus 2015 után készült, a 
pályázat  témájának,  kiírásának  megfelelő,  mások  személyiségi  és 
szerzői jogait nem sértő fotóművészeti alkotásokkal.

- A zsűrizésre digitális formában várjuk a műveket! Tehát csak a 
kiállításra elfogadott munkákat kell majd papírképként elküldenie a 
pályázónak, a megadott beadási határidőre, a megadott postai címre. 
Beküldhető maximum 5 db kép technikai megkötés nélkül. 

-  A  nevezési  lap  letölthető  a  www.konyar.hu ill. 
www.rekasifoto.webleg.hu oldalról,  vagy  a  rendezőktől  kérhető  e-
mailben  a  56konyar@gmail.com címen.  Ha  módjában  áll,  kérjük, 
számítógéppel töltse ki, majd nyomtatás után lássa el aláírásával. 
Aláírás hiányában a nevezés érvénytelen.

Kiállítási feltételek:
- Csak  30 x 40 cm  külső méretű, vagy erre a méretre kasírozott, 
illetve  paszpartuzott  alkotásokat  van  módunk  kiállítani!  Ezek 
vastagsága maximum 2-3 mm lehet.
- A sorozatok darabjait egy műnek számítjuk, megbonthatjuk! 
- A fotók képoldalán nem szerepelhet az alkotó neve, névre utaló 
jelzés és a kép címe. A hátoldalon kérjük feltüntetni a kép címét, 
a szerző nevét, lakcímét, alkotócsoporti tagságát (ha van).
- A képeket a kiállítás után a helyszínen lehet átvenni, vagy a 
beküldéskor  küldött,  felbélyegzett  válaszborítékban  postázzuk  a 
szerzőnek. A keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

Pályázat menete:
- A zsűrizésre ugyanazokat a jpg képeket, két külön emailben várjuk 
(honlap és archív)! Az első email a honlapformátumban küldött 5 
képet  kell  tartalmazza,  melyeknek  hosszabbik  oldal  1200  pixel 
méretű és 96 dpi felbontású. Az ugyanabban az időben, de másodjára 
küldött 5 archív kép hosszabbik oldala 30 cm, felbontása 300dpi! 

http://www.konyar.hu/
http://www.rekasifoto.webleg.hu/
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Mind a két levél megérkezéséről 1 munkanapon belül visszaigazoló 
emailt küldünk, amennyiben ez nem érkezik meg kérjük telefonáljon a 
lenti telefonszámon.
-  A  nevezési  lap  kitöltése  aláírása  kötelező,  szkennelve  vagy 
lefényképezve kérjük, mindkét emailhez csatolni, ezzel a pályázó a 
feltételeket elfogadja!
-  A teljes kiállítási anyagot elhelyezzük a konyár.hu weboldalon. 
Innen a pályázati kiírás és a nevezési lap is letölthető. 

Zsűri tagjai: 
               Elnök: Rékasi Attila, fotóművész 
                        (Magyar fotóművészek Szövetsége)
                      Farkas Zsolt, kiállító fotográfus 
                        (Fiatal Alkotók közössége)
                      Lénárt Attila grafikusművész 
                        (kulturális menedzser)

Díjak:  I.  díj,  50.000Ft II.  díj  ,  30.000Ft  III.,  díj  20.000Ft 
(Tesco  vásárlási  utalvány  formájában),  illetve  két  különdíj:
Rékasi  Attila  fotóművész  díja  a  legkísérletibb  szellemű  műnek
ill. Konyár Önkormányzatának nívó díja.

Kiállítási naptár:

Beérkezési határidők: 

-Zsűrizésre (digi): 2017. március 26. (pályázni a kiírás napjától)

-Kiállításra (papír): 2017. április 20.

Zsűrizés: 2017. március 27-től 31-ig.

Értesítés a zsűrizésről: 2017. április 1-ig.

Kiállítás megnyitó: 2017. április 24. (hétfő) 15.00 óra

Kiállítás utolsó napja: 2017. május 26. 

A képek visszaadása: 2017. május 29. 8-16 óra között személyesen, a 

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeumban 

(Konyár, Rákóczi u. 11.)

Beküldési cím, - Zsűrizésre: 56konyar@gmail.com
               - Kiállításra: Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár 

Kurucz Albert Falumúzeum 4133 Konyár, Rákóczi u. 11.

Ügyintéző: Lénárt Attila, muvhazkonyar@gmail.com, tel.: 54/413-047

mailto:muvhazkonyar@gmail.com
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