
 

Pályázati kiírás „ A divat és az öltözködési szokások Magyarországon” 

 

1. pont: A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE 

A Szegedi Alliance Française, közhasznú egyesületként. Székhelye: Szeged 6720, 

Dugonics tér 2. 

2017. május 15. és június 25. között ingyenes, vásárlási kötelezettséggel nem járó 

fotópályázatot hirdet a következő címmel: „ A DIVAT ÉS AZ ÖLTÖZKÖDÉSI 

SZOKÁSOK” 

A jelen kiírás meghatározza a versenyre vonatkozó szabályokat. 

2. pont: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A versenyen való részvétel ingyenes és nem jár vásárlási kötelezettséggel. 

A Szegedi Alliance Française 1. magyar fotópályázatának témája: „A divat és az 

öltözködési szokások” 

A fotópályázat célja megmutatni, milyen gazdag örökségünk van Magyarországon :  

nagy hangsúlyt fektetve a kortárs alkotók kreativ, sokszínű és újító munkájára .  

A Szegedi Alliance Française zsűrije értékelni fogja a fotók minőségét, valamint  a 

mondanivaló eredetiségét is. 

A versenyen minden  Magyarországon nagykorúnak számító személy részt vehet, 

legyen amatőr- vagy félprofi fotós  

A pályázó a jelen kiírásban szereplő pályázati feltételeket teljeskörűen elfogadja. 

Ezen feltételek megszegése a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A Szegedi Alliance Française  pályázat győztese képviselni fogja ezt az Alliance-t 

azon a nemzetközi pályázaton, amit az Alliance Française Alapítvány párhuzamosan 

szervez .  

Mindenki, aki részt vesz a Szegedi Alliance Française  pályázatán, kötelezettséget 

vállal, hogy képviselni fogja ezt az Alliance-t azon a nemzetközi pályázaton, amit az 

Alliance Française Alapítvány párhuzamosan szervez, és elfogadja ennek a 

pályázatnak a szabályzatát .  



A pályázó a jelen kiírásban szereplő nemzetközi pályázati feltételeket teljeskörűen 

elfogadja. Ezen feltételek megszegése a két versenyből való kizárást vonja maga 

után. 

3. pont: JELENTKEZÉS ÉS A VERSENY FOLYAMATA 

A pályázat 2017. május 15. és június 25 között zajlik. A résztvevők két különböző HD 

képet a Szegedi Alliance Française  email címére a „We transfer” 

(http://wettransfer.com) applikáción keresztül (ingyenes és biztonságos óriásfájlküldő 

alkalmazás). A küldés során pontosan meg kell jelölni  a fotós nevét, az email címét, 

és a két kép címét. 

A pontatlanul megadott  információk a versenyből való kizárást eredményezik, amiért  

a Szegedi Alliance Française -t felelősség nem terheli.  

A Szegedi Alliance Française zsűrije gyülekezik 2017 június 27-én. A zsűri 

fényképész szakértőkből és a rendezők illetve partnerek képviselőiből áll össze. 

Az első díjas fog kapni 100 eurós összeget a „Groupama Hongrie” részéről, a 

pályázat szponzorától. Képviselni fogja a Szegedi Alliance Française -t azon a 

nemzetközi pályázaton, amit az Alliance Française Alapítvány párhuzamosan 

szervez. Erre a pályázatra egy úgynevezett „nemzetközi” szabályzat, (egy másik 

szabályzat) vonatkozik. A két képét ki fogják nyomtatni és ki fogják állítani egy 

vándorkiállítás keretében Magyarországon.  

A második díjas fog kapni egy szép könyvet a Magyarországi Alliance Française-ek 

központjától. A két képét ki fogják nyomtatni és ki fogják állítani egy vándorkiállítás 

keretében Magyarországon.  

1/ A pályamunkák beküldése:  

Kizárólag a Szegedi Alliance Française email címére : szeged@af.org.hu 2017. 

június 25- éjfélig (budapesti idő szerint) beküldött pályamunkák vehetnek részt a 

versenyben. 

Ezen dátum után regisztrált részvételt a szervezők nem tudják figyelembe venni. 

2/ Az eredményhirdetés dátuma: 

Az eredményeket emailben küldik a két győztesnek , kivéve vis major esetén; illetve 

publikálásra kerülnek a Szegedi Alliance Française : http://af.org.hu a zsűri 

dontéshozatala után, ennek időpontja 2017.június 27-én. 

 

4. pont: RÉSZTVEVŐK 

http://wettransfer.com/
mailto:szeged@af.org.hu
http://af.org.hu/


A versenyen részt vehet minden nagykorú természetes személy, a továbbiakban „pályázó”. 

Ezen személy nem lehet hivatásos fényképész, aki kizárólag ebből a tevékenységből tartja 

el magát. 

Kiskorú személy nem vehet részt a versenyen. 

A „ pályázó” egy Alliance Française-en keresztül iratkozhat be a versenyre. 

 

Egy pályázótól csak két darab, egyidőben beküldött fotót fogadnak el a szervezők. 

A pályázók garantálják a beküldött fotók eredetiségét, és azt is, hogy nem egy már 

létező kép másolata a fotó, illetve garantálják, hogy a képek egyedüli tulajdonosai.  

A pályázó feladata rendezni a projektben direkt vagy indirekt módon résztvevő más 

személyekkel a meghatalmazásokat, jogi kérdéseket. A pályázó, ha úgy ítéli meg, 

hogy vele szemben bármilyen követelést támaszthat egy harmadik személy, magára 

vállalja az ebből esetlegesen következő kifizetéseket. 

A pályázók átengedik a beküldött művek felhasználásának kizárólagos jogát az a 

Szegedi Alliance Française-nek verseny egész idejére. 

Általános érvénnyel, a pályázók biztosítják a Szegedi Alliance Française -t minden 

panasz, kereset és reklamáció ellen amelyet bármilyen címen bármely harmadik 

személy nyújthatna be az alulírottak számára átengedett jogok gyakorlását illetően, 

és, általánosabban, a jelen megegyezésben foglalt minden garancia és kötelezettség 

jogcímét illetően. 

A Szegedi Alliance Française fenntartja magának a jogot, hogy ezen cikkely 

alkalmazását ellenőrizze. 

Néhány követendő tanács a fényképek tartalmával kapcsolatban: 

-Rendelkezzen a lefényképezett személyek beleegyezésével. 

-Számítson rá, hogy történelmi vagy jelenkori épületek ábrázolása jogdíj 

kérdését vetheti fel. 

-Ne ábrázoljon olyan városi berendezési tárgyat, amely harmadik személy 

jogait érinti. 

-Ne ábrázoljon márkás öltözeteket, bútorokat, tárgyakat a márka és/vagy a 

szerző írásos engedélye nélkül. 

-Tilos minden alkohol- vagy dohánymárka vagy ezek fogyasztásának 

ábrázolása 

A hiányos, hibás vagy hamis információkkal és adatokkal, vagy a jelen kiírás 

szabályaival ellenkező pályázatokat a Szegedi Alliance Française semmisnek tekinti, 



és ezen pályázatok nem részesülhetnek támogatásban, amiért a Szegedi Alliance 

Française -t  felelősség nem terheli. 

A pályázó bármely hamis nyilatkozata a versenyből való kizárását vonja maga után, 

amiért  a Szegedi Alliance Française -t felelősség nem terheli. 

 

5. Pont:  A NYERTESEK (a díjazott és a döntősök) KIVÁLASZTÁSA ÉS A 

NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

A Szegedi Alliance Française  által kijelölt, a fényképész szakma és a kulturális élet 

képviselőiből álló zsűri kiválaszt egy „Első díjast”  és 1 „döntőst” a pályázók közül  

A szervező Szegedi Alliance Française kezeskedik a zsűri pártatlanságáért, 

jóhiszeműségéért és lojalitásáért. 

A szokásoknak megfelelően a zsűri  mellőzhet minden képet amelyet nem talál 

művészileg megfelelőnek.  

A zsűri munkáját saját belátása szerint szervezi, önállóan hoz döntést és döntése 

ellen  fellebbezésnek helye nincs. 

A zsűri döntéseit elsősorban a következő kritériumok alapján hozza: 

- a megközelítés egységessége (koherenciája) 

- a pályázati témának való megfelelés 

- a két kép koherenciája és harmóniája 

- a képek minősége: beállítás, eredetiség, fényviszonyok kezelése, esztétikum, .. 

- a benyújtható képek számának (2) figyelembevétele 

- a fentebb említett technikai jellemzők figyelembevétele 

Minden előzetesen kiválasztott anyag az Alliance Française Alapítvány által kijelölt 

zsűrihez kerül. 

TECHNIKAI JELLEMZŐK 

Minden pályázónak minden képéről egy lehetőleg TIFF vagy esetlegesen JPEG 

formátumú 300 DPI felbontású fájlt kell benyújtania. 

A következő információkat kell a pályázó két képéhez csatolni: 

- a használt fényképezőgép adatai 

- lencsenyílás 

- sebesség 



- hagyományos gép használata esetén a film adatai (márka, Izo-szám) 

 

Az „Első díjas” és a „döntős” egyértelműen engedélyezik a Szegedi Alliance 

Française-nek, hogy ingyenesen használja  fényképeiket a Magyarországi Alliance 

Francaise-ek közös kiállításhoz reprodukciós és publikációs céllal, hogy reklámozza 

műveiket mindenféle ismert és ma még ismeretlen adathordozón, az egész világon a 

a Szegedi Alliance Francaise  zsűrijének  döntését követő 36 hónapos időtartamra. 

Az „Első díjas” és a „döntős” engedélyezik a Szegedi Alliance Française –nek, hogy 

ingyenesen képeket és kép-  és/vagy hangfelvételeket készítsen részvételükről a 

kiállításon, hogy azokat élőben vagy rögzített adásban közvetítse, teljességükben 

vagy részleteikben, minden ismert vagy ma még ismeretlen adathordozón, az egész 

világon a zsűri döntését követő 36 hónapos időtartam alatt a zsűri bejelentésének 

dátumától számítva. 

 

6. pont: NYEREMÉNY 

Minden döntős és „Első díjas”  képekből kiállítást rendeznek a szervezők 

Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden a 2017-2018 

as tanévben, a Magyarországi Alliance Française-ek által kiválasztott helyeken. 

Esetlegesen, az„Első díjas” és a kiválogatott képeket publikálhatják a magyar  

művészeti és fotós szakfolyóiratban. 

Minden Magyarországi Alliance Française első díjasa fog kapni 100 eurós összeget a 

„Groupama Hongrie” részéről, a pályázat szponzorától. Képviselni fogja a Szegedi 

Alliance Française -t azon a nemzetközi pályázaton, amit az Alliance Française 

Alapítvány párhuzamosan szervez. Erre a pályázatra egy úgynevezett „nemzetközi” 

szabályzat, (egy másik szabályzat) vonatkozik. A két képét ki fogják nyomtatni és ki 

fogják állítani egy vándorkiállítás keretében Magyarországon.  

A második díjas fog kapni egy szép könyvet a Magyarországi Alliance Française-ek 

központjától. A két képét ki fogják nyomtatni és ki fogják állítani egy vándorkiállítás 

keretében Magyarországon.  

 

Az 1. helyezett és a döntősök az Alliance Française Alapítvány által szervezett 

versenyen való részvételükért semmilyen egyéb jutalomban vagy díjazásban nem 

részesülnek az itt felsoroltakon kívül. 

A nyeremények nem átruházhatóak és nem megváltoztathatóak 

A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményeket azonos értékű 

más nyereményekkel helyettesítse.  



A nyeremények nem átruházhatóak és nem megváltoztathatóak 

Az 1. helyezett és a döntősök értesítése emailben vagy telefonon történik, az adott 

országban található Alliance Française által. 

Amennyiben a pályázó által megadott információk nem teszik lehetővé annak 

kiértesítését a nyereményről, a pályázó elveszti a nyertes státuszát és semmilyen 

reklamációval nem élhet. 

Ha az 1. helyezett nem hajlandó részt venni az Alliance Française Alapítvány 
szervezett versenyen, bármilyen oknál fogva, elveszíti az előnyét és más 
ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt . 
 
A szervezők feladata a kiválasztott fotók nyomtatása és azok kihelyezése a kiállítás 
helyszínén. A nyomtatási kép formáját, a keretezés módját és a kiállítás 
forgatókönyvét a Magyarországi Alliance Française-ek munkatársai határozzák meg. 

 

7. pont: AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE 

Az „Első díjas” és a „döntősök” személyazonosságát azon álnév (művésznév) 

formájában , tesszük közzé amilyen név alatt a pályázók jelentkeztek, esetlegesen a 

valódi személyazonosságot megadva. Ezek a Magyarországi Alliance Française –ek, 

a Budapesti Francia Intézet és a Magyarországi Francia Nagykövetség weboldalain 

és kommunikációs eszközein is megjelenhetnek. 

8. pont: FELELŐSSÉG VÁLLALÁS ÉS VIS MAJOR 
 

Emlékeztetünk rá, hogy az internet nem biztonságos hálózat. A Szegedi Alliance 

Française nem vállal felelősséget  internet hálózata rossz működéséért, ami 

nevezetesen a rosszindulatú külső beavatkozásoktól származna és a verseny korrekt 

lefolyását akadályozhatná. 

Ezen felül, nem felel semmilyen esetben a postai vagy elektronikus úton  elveszett 

küldeményekért. 

Minden téves vagy hamis nyilatkozat, minden csalás a felhasználó kizárását vonja 

maga után. 

Vis major esetén vagy ha a körülmények szükségessé teszik, a Szegedi Alliance 
Française  fenntartja magának a jogot, hogy jelen versenyszabályzaton változtasson, 
a versenyt elhalassza vagy törölje. A változtatások miatt a Szegedi Alliance 
Française nem vonható felelősségre. 
 
 

9. pont: SZABÁLYZAT 
 
A pályázaton való részvétellel a versenyzők magukra nézve kötelezően elfogadják a 
szabályzatot ideértve a pályázat folyamán felmerülő további kiegészítéseket és 



záradékokat is. Jelen szabályzat értelmezése és alkalmazása kapcsán felmerülő 
vitás kérdésekben kizárólag a szervező dönt. 
 
A Szegedi Alliance Française versenyének a győztese részt vesz az Alliance 
Française Alapítvány által szervezett versenyen is. Minden résztvevő elfogadja a két 
verseny külön szabályzatát.   
 
A szabályzat megtekinthető franciául a www.fondation-alliancefr.org oldalon ,és 
magyarul  a http://af.orf.hu. 
 

10.pont: VITÁS KÉRDÉSEK 

Jelen magyarországi versenyre a magyar jogszabályok az irányadók .  

Az Alliance Française  Alapítvány által szervezett versenyre a francia jogszabályok 

az irányadók. 

E jelen szabályzat másolása tilos a szerző engedélye nélkül .  

http://www.fondation-alliancefr.org/

