Mutasd meg a sajtkészítés szépségét!
– Felhívás fotópályázatra

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete a VII. Magyar Sajtmustra alkalmából
fotópályázatot hirdet, amelyre olyan profi és amatőr fotósok jelentkezését várjuk,
akik kreatív képeikkel bemutatják a sajtkészítés mozzanatait kezdve a tejelő
állatokról, az állattartásról készített képekkel, az állatok és emberek kapcsolatán át
a sajtkészítés folyamatán keresztül a sajt felhasználásáig, illetve sajtfogyasztás
élményéig tartó témákban.

Pályázati feltételek, tudnivalók











A fotópályázaton legfeljebb 3 digitális, saját készítésű fotóval bárki részt vehet.
Minden fotót címmel ellátva kell beküldeni. Cím nélkül beküldött fotó esetében
a jelentkezés érvénytelen.
A pályázatra olyan fotót lehet beküldeni, amely eddig még nem került
bemutatásra.
Jelentkezni a fotó(k) és a kitöltött nevezési lap együttes beküldésével lehet. A
nevezési lapon nem kell aláírni. A fejléc kitöltésével mindenki automatikusan
elfogadja a pályázati feltételeket.
A képeket jpg formátumban kérjük megküldeni.
Mobiltelefonnal készített kép nem nevezhető.
Az elfogadott minimális méret: 1600 képpont széles (vízszintes kép esetén)
vagy 1600 képpont magas (függőleges kép esetén). A fotók maximális mérete:
20MB lehet.
A pályázaton való részvétel ingyenes.

Zsűri
A beküldött fotókat 3-5 tagból álló zsűri bírálja el, amely a képek készítőjét nem, csak
a címét ismeri.
A szakértők által kiválasztott legjobb 20 fotóból papírnagyítás készül, amelyekből a VII.
Magyar Sajtmustrán kiállítás nyílik.

Díjazás
I.

díj: Sajt összeállítás az előző napi verseny nyertes termékeiből + pezsgő
összesen 30 000,- Ft értékben.
II. díj: Sajtkóstoló a Maszlik Családi Gazdaság Szentei Sajtútállomásán 20 000.- Ft
értékben.
III. díj: „Sajtból van a bolt” vásárlási utalvány 10 000,- Ft értékben.
Különdíj: „Sajt suli” utalvány 15 000,- Ft értékben.
A díjátadóra 2019. október 12-én kerül sor, a Törley Pezsgőmúzeumban.

A pályázat benyújtása
A digitális fénykép és a kitöltött jelentkezési lap beküldési címe:
sajtkeszitokegyesulete@gmail.com
Határidő: 2019. október 6. 24:00

A pályázó a pályázati anyag beküldésével:
hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez a pályázattal kapcsolatos
nyilvánosságra hozatalához;
 kijelenti, hogy a zsűri döntését elfogadja, az ellen panaszt nem tesz;
 kijelenti, hogy képei kiállításra kerülhetnek a pályázatot kiíró szervező által és
eredményhirdetés után felkerülhetnek az esemény honlapjára, valamint a
Magyar Sajtkészítők Egyesülete időbeli korlátozás nélkül – nevük
feltüntetésével – további kiadványaihoz felhasználhatja azokat;
 nyilatkozik arról, hogy a képek szerzői jogával, valamint a képeken szereplők
felhasználására,
közzétételre
vonatkozó
hozzájárulásával
egyaránt
rendelkezik, a pályázaton való részvétellel sem mások szerzői jogait, sem
személyiségi jogait nem sérti.


