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XXXVI. Életünk - 2022 fotószalon

Pályázati kiírás és nevezési lap
A Kanizsa Fotóklub 36. alkalommal hirdeti meg az ÉLETÜNK fotószalont. A pályázat nyitott, foglalkozástól és 
lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet. A pályaműveket a Magyar Fotóművészek Világszövetsége által jó-
váhagyott neves, szakértő zsűri bírálja el. A felvételekből Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ 
Ősze András galériájában nagy méretű táblaképes kiállítás nyílik, továbbá az ünnepélyes megnyitón az összes 
elfogadott kép vetítésre kerül. A fotószalonról elektronikus katalógus készül, melyre mutató hivatkozást e-ma-
ilben küldjük ki. A tárgyi  jutalmakat személyesen adjuk át a megnyitón vagy postai úton jutattjuk el. Pénzjutal-
makat kizárólag forintban, átutalással fizetünk ki.

• Nevezési díj NINCS.
• Betöltött 18 éves életkor.
• Egy szerző kategóriánként 4-4 alkotást küldhet be.
• Kizárólag a szerző teljes mértékben  saját, 

5 évnél nem régebbi munkák nevezhetők.
• Bármely fotográfiai technika használható, de csak 

digitális változat vagy reprodukció küldhető be.
• A zsűri döntése végleges és nem vitatható

Varga Szilárd 
(EFIAP, A-MAFOSZ) Kanizsa Fotóklub elnöke, MFVSZ
kfkeletunk@gmail.com

beadási határidő: 2022. április 30.
zsűrizés: 2022. május 2-5.
díjátó, megnyitó, eredményhirdetés: 
2022. május második fele
katalógus kiküldés: 2022. június 1.

Csörögi Dóra 
(EFIAP, A-MAFOSZ) MFVSZ

Eifert János 
(EFIAP/b) Balogh Rudolf-díjas fotóművész 
Kanizsa Fotóklub, MFVSZ

Mekli Zoltán 
(AFIAP, A-MAFOSZ/b) Győri Fotóklub, MFVSZ

I. helyzett: MFVSZ aranyérem  + 30.000,- Ft pénzjutalom 
II. helyzett: Oklevél + 20.000,- Ft pénzjutalom
III. helyzett: Oklevél + 10.000,- Ft pénzjutalom

2 db MFVSZ oklevél 
3 db a Kanizsa Fotóklub „Kiváló alkotás” oklevele

Kategóriák:

Feltételek:

Díjazás KATEGÓRIÁNKÉNT:

Zsűri:

Védnök:

Technikai támogatás:

Naptár:

A - KÖTETLEN színes
Szabad, témabeli megkötések nélkül színes kidolgozásban.

B - KÖTETLEN fekete-fehér
Szabad, témabeli megkötések nélkül. Tonalitása a nagyon sötét szürkétől (fekete) a nagyon tiszta szürkéig (fehér) 
terjed. Polikróm, több színt tartalmazó pályamű nem fogadható el.

C - A NŐ
Témája a Nő vagy a nőiesség bármely aspektusa. Életkép, portré vagy zsánerkép, aktfotó egyaránt elfogadható.

D - FENTRŐL (drónfotó)
Kizárólag drónfotó témabeli megkötések nélkül színes vagy fekete-fehér kidolgozásban.

• A kiállítás népszerűsítése céljából a képeket az al-
kotók nevének feltüntetésével a Kanizsa Fotóklub 
szabadon felhasználhatja (nyomatott és elektronikus 
kiadvány, sajtó, TV, weboldal, közösségi média, kiállítás).

• A pályázónak teljes körű szerzői és szemé-
lyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott 
pályamű fölött. A Kanizsa Fotóklub nem vállal 
felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.

Tetszőleges képmódosító eljárások használhatóak. Sorozatfelvételek elemenként kerülnek elbírálásra.

Különdíj a legjobb akt felvételnek az 
összes pályamű közül:

„Peterman Károly emlékdíj” + 
30.000,- Ft pénzjutalom

mailto:kfkeletunk%40gmail.com?subject=
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Adatvédelmi kérdésekben a Kanizsa Fotóklub mindenkori elnöksége az illetékes. E-mail: elnokseg.kanizsafotoklub@gmail.com Az itt megadott e-mail címét illtve tele-
fonszámát kizárólag kapcsolatartási célból használjuk fel. Az adatok tárolására Google-termékeket használunk (adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/
privacy?hl=hu). A kiállításon és a kiadványokban valamint az eredménylistán a kép címét, a szerző nevét, titulusait, klubját illetve a lakóhely szerinti országot tüntetjük 
fel. Az összegyűjtött kapcsolattartási adatokat, a nevezési lapokat, valamint az el nem fogadott pályaműveket legkésőbb 2022. július 1-én megsemmisítjük. 

ssz. cím fájlnév

1. a1.jpg

2. a2.jpg

3. a3.jpg

4. a4.jpg

ssz. cím fájlnév

1. b1.jpg

2. b2.jpg

3. b3.jpg

4. b4.jpg

ssz. cím fájlnév

1. c1.jpg

2. c2.jpg

3. c3.jpg

4. c4.jpg

ssz. cím fájlnév

1. d1.jpg

2. d2.jpg

3. d3.jpg

4. d4.jpg

szerző teljes neve*:

e-mail cím*:

MAFOSZ, FIAP, PSA,  stb. minősítés(ek):

telefonszám:

fotóklub tagság (csak egy adható meg):
MFVSZ 

tag:

lakóhely szerinti ország*:

A kategória: KÖTETLEN színes

B kategória: KÖTETLEN fekete-fehér

C kategória: A NŐ

D kategória: FENTRŐL (drónfotó)

Technikai követelmények: formátum: JPEG
színtér: sRGB
leghosszabb oldal pontosan: 2400 px
elfogadott méretarányok: 2:3 3:4 4:5 5:7 1:1
maximális fájlméret / kép: 1,5 Mb

A képek nem tartalmazhatnak keretet, vízjelet vagy a szerző személyére 
utaló bármilyen más elemet. Cím megadása kötelező, lehetőleg magyarul.  
„Cím nélkül” „No Title”  vagy kamera fájlneveket címként nem fogadunk el. 
Fájlok elnevezése pontosan a táblázat „fájlnév” oszlopa szerint.

A fenti paraméterektől bármely mértékben eltérő pályaműveket automatikusan kizárjuk!

*-gal jelelőlt mezők kitöltése kötelező

Az űrlap mezőkre kattintva töltse ki a nevezési lapot és mentse el. Az elmentett pdf fájlt és a pályaműveket (a1.jpg, a2.jpg, c1.jpg, 
stb.) egyetlen  „Nevezés” tárgyú e-mailben mellékletként küldje el a kfkeletunk@gmail.com címre. Kérjük ne ágyazzon be, ne 
küldjön tömörített archívumot vagy letöltési linket. Kizárólag a csatolt .pdf-et és a .jpg fájlokat dolgozuk fel. A nevezés 
beküldésével elfogadja a pályázati és adatkezelési feltéleket is.

Sok sikert kívánunk!
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