
   

                     

II. Vadulj Fotóverseny 

Ünnepeljük az európai természetet és a Natura 2000-t! 

Az európaiak még mindig büszkék lehetnek a vén kontinens gazdag természeti értékeire, például a barna 

medvére, a kerecsensólyomra, a kökörcsinekre vagy a pannon homoksztyeppek enyhe lankáira. Élvezzük 

szépségüket, elfogadjuk mindazt, amit nyújthatnak nekünk, és magunkra vállaljuk a felelősséget, hogy 

megőrizzük őket a jövő generációi számára. Az Európai Unióban védelmüket az Élőhelyvédelmi Irányelv 

(valamint a Madárvédelmi Irányelv), és a Natura 20001 élőhelyek hálózata biztosítja. Ezek összesen több 

mint 1 000 állat- és növényfajt és több mint 200 úgynevezett élőhely-típust védenek. A Zöld Infrastruktúra 
Stratégia2 és a fenntartható gazdálkodás szintén fontos szerepet játszanak természeti örökségünk 

fenntartásában. 

KATEGÓRIÁK 

Örüljünk mi is az európai biodiverzitásnak! A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a Bolgár Biodiverzitás 

Alapítvánnyal és más partnerekkel fotópályázatot hirdet a következő két kategóriában:  

1. Tájképek a vadonban - Fotózz természetes élőhelyeket, területeket, egy fenntartható családi 

gazdálkodást, vagy egy szép városi kertet; 

2. Vadon élő fajok - Fotózz európai vadállatokat vagy vadon élő növényeket természetes élőhelyükön. 

A pályázó mutassa be az európai védett területek szépségét, fényképezzen természetbarát fenntartható 

gazdálkodásokat, vidéki területeket, illetve mutassa be, hogyan burjánozhat a természet a városban és egyéb 

épített környezetben. 

DÍJAK 

A két kategória első helyezettje: 

• 100 euró és CEEweb ajándékcsomag, VAGY 

• Két nap a bulgáriai Nyugati Rodopéban (két Natura 2000 terület található itt, Trigrad-Mursalitza és 

Rodopi-Zapadni), melyet egy helyi fotós vezet. A túrán számos vadon élő fajt fényképezhetsz majd, például 

balkáni zergét, barnamedvét, siketfajdot, hajnalmadarat, háromlábú harkályt, hegyi Apolló-lepkét, orchideákat 

és más különleges élőlényeket. Itt találsz további információt ezekről a Natura 2000 területekről és arról, hogy 

                                                 
1 Ha szeretnél többet megtudni a Natura 2000-ről, a védett fajokról és helyszínekről, keresd fel az Európai Bizottság vagy a CEEweb weblapját, 

vagy valamelyik természetvédő portált. 
2  Tudj meg többet a Zöld Infrastruktúráról: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/ 



milyen lehetőségeket tartogat az itteni vadvilág a turistáknak és fényképészeknek: 
http://www.bbf.biodiversity.org3. 

Különdíjak: 

• A Nimfea Természetvédelmi Egyesület4 különdíjat ajánl fel annak a pályázónak, akinek a képe a 

legjobban mutatja be a bölcs és fenntartható tájhasználatot. A nyertes egy napot tölthet 

oktatóközpontjukban, ahol van fotós kunyhó, magasles, állatsimogató, kalandpark. 

• A Salamandra lengyel természetvédelmi egyesület5 a legjobb lengyel fotót természetkönyvekkel díjazza. 

A közönségdíj nyertesei mindkét kategóriában dedikált fotóalbumot kapnak. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

A pályamunkákat a photocontest@ceeweb.org címre várjuk. 

A fényképeket csak az alábbiak szerint tudjuk elfogadni: 

• e-mailben, elektronikus formában, jpeg formátumban; az összméret nem haladhatja meg a 10 
MB-ot 

• egy pályázó legfeljebb 5 képet küldhet be 

• a fájl neve tartalmazza a szerző nevét és a kép címét, pl.: Vezeteknev_Keresztnev_Cim.jpg 

• az e-mail tartalmazza 

o a fotón látható védett terület/Natura 2000 helyszín nevét vagy 

o a fotón látható védett/Natura 2000 faj nevét 

o a képhez tartozó rövid történet, leírás, üzenet maximum 3 mondatban (angolul, opcionálisan) 

• jpg formátumban, a tömörítés nem lehet nagyobb, mint Adobe Photoshop 8-as szint 

• minimális méret: 3 megapixel (kb. 2000 x 1500 pixel) 

Manipulált képeket nem tudunk elfogadni! 

Mi nem számít manipulálásnak? 

• a kép vágása, a zavaró elemek kivágása, a kép elforgatása 

• teljes képkorrekció: a kép fényerejének, kontrasztjának vagy élességének változtatása 

                                                 
3 A szervezők egy személy részére biztosítanak szállást és ellátást (három éjszakára), vezetőt és az országon belüli utaztatást. A szervezők nem 

garantálják, hogy a felsorolt állatok közül mindegyiket látni fogod, mivel előfordulásuk függ a napszaktól és évszaktól. A Bulgáriába való oda- és 
visszaút költségei, valamint a különböző járulékos költségek (adók, biztosítási és egyéb költségek) a pályázót terhelik. A szervezők nem vállalnak 
felelősséget semmilyen személyes vagy anyagi kárért. 

4  A Nimfea hivatalos oldala: http://www.nimfea.hu/  
5  A Salamandra hivatalos oldala: http://salamandra.org.pl/  



• fekete-fehér képpé alakítás 

• analóg fotók esetében a szkenneléssel kapcsolatos hibák javítása (karcolások, por stb. eltávolítása) 

Egyéb feltételek: 

• csak olyan képpel lehet nevezni, melyet te készítettél, és te vagy a képpel kapcsolatos jogok tulajdonosa. 

• a kiválasztott képeket feltöltjük egy online galériába. 

Ha a pályázó a fenti feltételek valamelyikének nem tesz eleget, 
a szervezőknek joga van kizárni a versenyből! 

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 

A beadott képeket a következő szempontok alapján fogjuk elbírálni: 

• tartalom 

• kreativitás 

• eredetiség 

• mennyire erős a kép környezetvédelemmel kapcsolatos üzenete 

• professzionalitás 

Mindkét kategóriában egy-egy külön zsűri fogja elbírálni a pályamunkákat a fenti szempontok alapján. Mindkét 

zsűri egy hivatásos fotósból és egy természetvédőből áll majd. A zsűri mindkét kategóriában egy első díjazottat 

nevez meg. A legtöbb közönségszavazatot begyűjtő művet a CEEweb weblapján és Facebook-oldalán 

lebonyolított nyilvános online szavazással választjuk ki. A nyertes az a mű lesz, amely szeptember 15. déli 12 óra 

és szeptember 22. déli 12 óra között a legtöbb szavazatot kapja. 

A nyerteseket szeptember 25-én értesítjük e-mailben, valamint a nyertesek nevét feltüntetjük a CEEweb 

weblapján (www.ceeweb.org). 

Felhasználási feltételek 

A szervezők nem felelnek szerzői jogokat sértő pályaművekért. Bármilyen szerzőijog-sértés kizárólag a pályázók felelőssége. A pályázók azzal, 

hogy pályaműveiket benyújtják, automatikusan elfogadják a felhasználási feltételeket; egyben garantálják a szervezőknek és partnereiknek a 

jogot, hogy a benyújtott műveket weblapjukon, illetve ingyenes nyomtatványokban és on-line dokumentumokban térítés nélkül felhasználják, 

a szerző nevének feltüntetése mellett. Ezekben az esetekben a szerző semmilyen térítést nem követelhet a szerzői jogra hivatkozva. A 

szervezők és partnereik nem terjeszthetik a művet profitszerzési céllal. A szervezők és partnereik a szerző engedélye nélkül semmilyen 

lényeges változtatást nem hajthatnak végre a beadott alkotásokon. 

A versenyt anyagilag az Európai Bizottság támogatja. 

 


