
 
 
 

Klímavédelem Erzsébetvárosban c. fotópályázat 
 

RÉSZVÉTEI SZABÁLYZATA 
 

1. Szervező: Város és Folyó Egyesület (Székhely: 1085 Budapest, Mária u. 18. Földszint 1., 

adószáma: 18594971-1-42)  

 
2. Pályázó  
A Fotó- és videópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen 
megfelel (továbbiakban: „Pályázó”):  
a) A Pályázó közoktatásban vesz részt az 5-13. évfolyam, és a VII. kerületben lakik vagy VII. 
kerületi intézményben tanul. A 18. életévét be nem töltött Pályázó esetén a Pályázati 
Adatlapot a törvényes képviselőnek kell aláírnia, és a rá vonatkozó adatokat kitöltenie.  

b) A fotópályázat ideje alatt (azaz a megadott határidőig) érvényes pályázatot nyújt be a 
https://forms.gle/dRBJTwTtD4ME4r5U9 weboldalon elérhető űrlapon keresztül a kötelező 

mezők kitöltésével.  

c) Maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.  

d) A Pályázó köteles életkorát a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy 
erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes 
és fényképes igazolvánnyal) igazolni.  

e) A Pályázó köteles kerületi kötődését a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott 
személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (lakcímkártyával, diákigazolvánnyal) 
igazolni.  
 
3. Fotó- és videópályázat szabályai:  
a) A pályázat nyitott minden, a 2. pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére. 2-5 fős 
csapatok is pályázhatnak, ebben az esetben a csapat minden tagjának meg kell felelni a 2. 
pontban írt feltételeknek, de elég egy csapattagnak regisztrálnia. 

b) Nevezési, regisztrációs díj nincs.  

c) A pályázat témája:  
Klímavédelem Erzsébetvárosban.  

Olyan pozitív példák bemutatását várjuk, amelyek megoldást kínálhatnak a klímaváltozás 
folyamatának lassítására vagy megállítására. A példák származhatnak az egyén vagy a 
közösség életéből is: a jó megoldásokra ugyanis rátalálhatunk akár az otthonunkban 
(háztartás, fűtés, étkezés), akár az iskolában (szelektív gyűjtés, hulladékmentes tízórai)  
vagy az utcán (közlekedés). 

d) Egy Pályázó maximum egy pályaművel vehet részt a pályázaton. A fotót JPG vagy PNG 
kiterjesztésű file formátumban kell beküldeni.  

e) Pályázni a https://forms.gle/dRBJTwTtD4ME4r5U9 weboldalon elérhető űrlapon keresztül a 

kötelező mezők kitöltésével lehet.  

f) A feltételeknek nem megfelelő beérkező e-maileket semmisnek tekintjük (pl. ha nem 
megfelelő méretű a kép, ha több kép/sorozat érkezik egy pályázótól, mint megengedett).  

g) Pályázni a pályázati időszakot megelőzően készült képpel is lehet.  

h) A Pályázó pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot 
benyújtani nem lehet.  

i) Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékekkel pályázhat, az általa beküldött 
képek saját művei, azokra nincs harmadik személynek olyan joga, mely akadályozná az e 
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pályázaton való szerepeltetésüket, továbbá amelyek témája nem sérti sem Magyarország, 
sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi 
jogait.  

j) Pályázó tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (fotó), annak felhasználásért semmilyen 
díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen, a Pályázaton való részvétel során a 
Szervező rendelkezésére bocsátja. A képek beküldésével Pályázó/törvényes képviselője a  
beküldött képekre térben és időben korlátozás nélküli, teljes körű felhasználási jogot ad a 
Város és Folyó Egyesületnek és Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának. 
A képek felhasználásának elsődleges célja a klímavédelemmel kapcsolatos 
szemléletformáló anyagok (pl.: cikkek, előadások, kiadványok, játékok) illusztrálása.  
k) A benyújtott fotók közzétételével együtt a szervező részéről a résztvevő teljes neve kerül 
feltüntetésre szerzőként.  

l) A fotók beküldésével Pályázó elfogadja a Részvételi feltételeket.  

m) A játékra való jelentkezéssel Pályázó elfogadja a Város és Folyó Egyesület  
 

(Székhely: 1085 Budapest, Mária u. 18. Földszint 1., adószáma: 18594971-1-42) adatvédelmi 

tájékoztatóját (megtekinthető az erzsebetvaros.net oldalon), és hozzájárul ahhoz, hogy az 
általa közölt adatokat a fotópályázat lebonyolítása, a pályázat (KEHOP-1.2.1-182018-00006) 
elszámolása és ellenőrzése, valamint az esetleges nyeremény átadása céljából a Város és 
Folyó Egyesület kezelje.  
n) A pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a témakiírástól jelentős 
mértékben eltérő képállományokat törölje. A képek törléséről nem történik külön értesítés.  
 
4. A Pályaművekkel szemben támasztott formai/technikai követelmények:  
a) A fotókat JPG kiterjesztésű file formátumban kell beküldeni. A fotópályázatra beküldhető 
fotók hosszabbik oldalának felbontása minimum 1080 pixel, maximum 3000 pixel.  

b) A pályázóknak rendelkezniük kell a feltöltött képek eredeti méretű változatával is, melyet 
Szervező a Pályázóktól a 3. k) pontban megfogalmazott célból elkérhet.  
 
5. Díjazás  
A 3 legjobb pályamű beküldői között összesen 60 000 Ft értékű díjat osztunk ki.  

1. helyezett: 30 000 Ft értékű elektronikai utalvány 
2. helyezett: 20 000 Ft értékű sportutalvány 
3. helyezett: 10 000 Ft értékű sportutalvány 

Az eredményhirdetés és díjátadó időpontját és helyszíntét az erzsebetvaros.hu honlapon 
hirdetjük meg.  
 
6. Kiegészítés a pályázat témájához  

A pályázat a KEHOP-1.2.1. „Klímastratégia kidolgozása  

és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban” projekt keretében kerül 
kiírásra. A projektről bővebb információ az erzsebetvaros.net oldalon olvasható. 


