
 

ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 

Talált történetek fotópályázat 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. a K11 Művelődésiház, Művészeti és Kulturális Központ 

szervezésében fotópályázatot ír ki amatőr és profi fotósok részére Talált történetek címmel. 

A történet az utcán hever, még ha nem is mindig veszed észre. Kirakatokban, ablakokban, 

parkokban várja, hogy megtaláld. Kordokumentumokká válnak az emberek, az épületek, a tárgyak, 

ha egy lencsén keresztül nézed őket. Fotózd le a pillanatot, amelynek csak te voltál a szemtanúja. 

Fotózd le nekünk a saját történeted és küldd el, hogy megismerhessük mindannyian. 

 

Olyan 2021-ben készült fotókat várunk, amelyek megszólítanak, mesélnek, képi dramaturgiával 

történetté formálják a vizualitást.  

 

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és a részvételi szabályzat a www.k11.hu oldalról tölthető le. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

A fotópályázaton való részvétel nyílt és díjmentes, bárki nevezhet életkortól és tapasztalattól 

függetlenül. A fotók benyújtásánál technikai megkötés nincs.  

Kizárólag 2021. január 1. és 2021. december 31. között készült fotókat fogadunk el, minimum 

12 Megapixel felbontásban. 

 

A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal 

rendelkezik. A Szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredendő jogvitákból. A pályázó 

a fotók beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a fotókat a szervező a szerző nevének feltüntetésével 

szabadon, korlátlanul és térítésmentesen felhasználhatja (népszerűsítés, kiadvány, közösségi média, 

sajtóanyag, kiállítás céljára). 

Egy pályázó maximum 3 pályaművet küldhet be. 

 

 

http://www.k11.hu/


 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

Benyújtási határidő: 2022. január 16. 

A pályázat zsűrizésének várható ideje: 2022. február 10. 

A képek fájlneve ékezet nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg JPEG formátumban, 

minimum 12 Megapixel felbontásban.  

Elektronikus formában a fotopalyazat@eromuvhaz.hu email címre kérjük megküldeni. 

 

A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE 

A beküldött képeket a négy tagú zsűri bírálja el:  

Bielik István - dokumentarista fotós,  

Dér Asia - dokumentumfilm-rendező,  

Szarka Klára - kurátor, fotótörténész, 

Runda Margit - az ERöMűvház ügyvezető igazgatója. 

 

DÍJAZÁS: 

1. helyezett: 100.000. forint értékű utalvány 

2. helyezett: 70.000 forint értékű utalvány 

3. helyezett: 50.000 forint értékű utalvány 

 

Közönségdíj: 50.000 forint értékű utalvány 

A nyerteseket e-mailben értesítjük. 

Díjátadó várható időpontja: 2022. február a Doku7 megnyitójához kapcsolódóan.  

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: fotopalyazat@eromuvhaz.hu  
 
Budapest, 2021. november 30.  
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