
FOTÓ- ÉS RAJZPÁLYÁZAT
A NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

„KANIZSATÉRSÉG KINCSEI”
CÍMMEL FOTÓ ÉS RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET.

A pályázaton bárki részt vehet saját fotóival vagy rajzaival, aki szeretné bemutatni a térség lakóit és életü-
ket, a táj természeti értékeit vagy épített környezetét. Pályázni olyan pályamunkákkal lehet, melyek a nagy-
kanizsai kistérség egészéhez, tájegységéhez vagy a kistérség egy vagy több településéhez kötődnek. A 
legjobb fotók és rajzok kiállításra kerülnek a kistérség közművelődési és közoktatási intézményeiben.

Fotópályázat feltételei és kategóriái:
Pályázni személyenként maximum 10 darab fotóval le-
het. Pályázni színes, digitális fotókkal lehet, JPEG vagy 
JPG formátumban, minimum 5 megapixeles felbontásban. 
Nem lehet pályázni olyan alkotással, amely már más pá-
lyázaton díjazást nyert. A fotók benyújthatóak postai úton 
CD vagy DVD adathordozón, illetve személyesen a Tár-
sulás irodájában (8800 Nagykanizsa Bajza u. 2-1. volt 
GYIVI épület). A fotók mellé papír alapon mellékelni szük-
séges a nevezési lapot, valamint a szerzői nyilatkozatot.

Kategóriák:
A kistérség természeti kincsei (természetfotók a kistérségről)
A kistérség épített értékei
Az én falum, ahogy én látom
Életképek ….. településen
Portré

Beérkezési határidő: 2010. január 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. február 20.
A pályázatok eredményhirdetésének,
a pályázók értesítésének határideje:             2010. február 28.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között kerül sor. A kiállítás(ok) tervezett időpontja: 2010. márciusától.

A fotókat és rajzokat bíráló bizottság értékeli. A legjobb alkotásokat jutalomban részesítjük.

További pályázati feltételek:
A pályázók a pályamunka beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket. A beküldött pályamunkákat a pályázat kiírója jogosult –külön szerzői jogdíj nélkül- kiállításo-
kon szerepeltetni, kiadványban, honlapon megjeleníteni. A pályázaton részt vevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik térítésmentes megjelentetéséhez, továbbá 
elfogadják, hogy a pályázatra beküldött képeiket a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tetszőlegesen, térítésmentesen felhasználhassa, a szerző nevének feltüntetése 
mellett.A fotópályázatra pályázó a mellékelt szerzői jogi és személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat pályázatával egyidejűleg, ahhoz mellékleve 
szülő/gondviselő által is aláírva benyújtja.A nevezési lap letölthető a Társulás honlapjáról (www.kanizsaterseg.hu), illetőleg kérésre azt postai úton is megküld-

jük. További információ az alábbi e-mail címen kérhető: kanizsaterseg@chello.hu

Eredményes alkotómunkát kívánunk!

Beküldési cím:
 Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
 8800 Nagykanizsa Bajza utca 2-1.
 A borítékra kérjük ráírni: „FOTÓ ÉS RAJZPÁLYÁZAT”

Rajzpályázat feltételei és kategóriái:
Pályázni személyenként maximum 2 darab rajz-
zal vagy festménnyel lehet. Mellékelni szük-
séges a nevezési lapot. A pályázatot benyújtani 
postai úton vagy személyesen lehet. A legjobb-
nak ítélt rajzokat a Társulás kiállítja, ezért azok 
nem kerülnek az alkotó részére visszaküldésre.

Kategóriák:
  Az én falum, ahogy én látom
  Életképek ….. településen

Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a „Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása” pályázati program keretében.


