Nemzetközi Magyar Fotószalon
2017.
Beérkezési határidő: 2017. augusztus 8.
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotópályázatot és kiállítás sorozatot rendez a magyar és a
határainkon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok részére. A tárlat célja
bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-medencében, vagy
azon is túl, gazdagítják az egyetemes fotókultúrát, ugyanakkor művészeti tevékenységükkel kapcsolatokat
teremtenek a különböző országok, népek és kultúrák között.
Életkortól és foglalkozástól függetlenül, bárki részt vehet a pályázaton, aki magyar állampolgár,
vagy magyar nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is él a nagyvilágban.
A pályázat témája kötetlen. Az alkotói szabadságot semmilyen formában nem korlátozzuk.
A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek a korábbi Nemzetközi Magyar
Fotóművészeti Kiállításokon még nem szerepeltek.
KATEGÓRIÁK:
A. Általános (színes, monokróm)
B. Arany János élete és költészete /2017: Arany János emlékév/
C. Magyar népzene
D. S'Örömre fel! (sörfogyasztás, sörkultúra, gyártás, forgalmazás, stb.)
A nevezési lap és a képek beküldése e-mailen keresztül történik: mfvszfoto@gmail.com
Szerzőnként maximum 5-5 db digitális vagy digitalizált felvétel küldhető be JPG formátumban.
Fekvő képek esetén a kép mérete max. 1024x768 pixel legyen,
álló kép esetén a kép hosszúsága nem haladhatja meg a 768 pixelt.
A kép file mérete max. 500 kb, a színtér: sRGB legyen.
A KÉPFILE-OK ELNEVEZÉSE:
Kategória (A, B, C, D) - sorszám (1,2,3,4,5) - tetszés szerint, min. 2 max. 40 karakter között.
(Pl: A kategóriában 1. sorszámú kép – A1-naplemente)
A kiállításra bejutó képek a zsűri értékelése alapján kerülnek kiválasztásra. A kiválasztott képeket
értesítés után e-mailben kérjük be az alkotóktól. (Méret: kép hosszabbik oldala max 40 cm; 150 dpi
felbontás). A kivitelezés költségét az MFVSZ vállalja.
A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott pályamű fölött.
A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.
A kiírástól eltérő méretű képeket a rendezők nem fogadják el.
A zsűri döntése végleges és nem vitatható.
Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal és a kifizetett nevezési díjjal fogadunk el. A feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból a nevezési díj visszafizetése
nélkül.

PÁLYÁZATI NAPTÁR:
2017. augusztus 8.
2017. augusztus 13-18.
2016. augusztus 23.

A képek és a pályázati díj beérkezésének határideje
Zsűrizés
Értesítés

DÍJAZÁS:
Kategóriánként:
1 db aranyérem
1 db ezüstérem
1 db bronzérem
6 db oklevél
ZSŰRI:
1.
2.
3.

Baritz Katalin, Székely Aladár- és Balogh Rudolf-díjas fotográfus, Érdemes művész
Keleti Éva, Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus
Lennert Géza, EFIAP, MF FSS, Tošo Dabac-díjas fotóművész

4.

Kiss Imre, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója (plusz zsűritag a D kategóriában)

TÁMOGATÁSI DÍJ:
egy kategória:
két kategória:
három kategória:
négy kategória:

3.100 Ft / 10 € / 11 $
4.700 Ft / 15 € / 16 $
6.000 Ft / 19 € / 21 $
6.900 Ft / 22 € / 24 $

MFVSZ tagoknak: 900 Ft/ 3 € / 3 $
MFVSZ tagoknak: 1.400 Ft/ 5 € / 5 $
MFVSZ tagoknak: 1.800 Ft/ 6 € / 6 $
MFVSZ tagoknak: 2.100 Ft/ 7 € / 7 $

A fizetéskor kérjük megjegyzésként feltüntetni a következőt:
Támogatási díj - a pályázó neve
Fizetés módja:
1) PayPal a mfvszfoto@gmail.com e-mail címre.
vagy
2) Banki átutalással: Magyar Fotóművészek Világszövetsége
OTP 11705008-20480181-00000000
vagy
IBAN: HU85 1170 5008 2048 0181 0000 0000
SWIFT Code: OTPVHUHB
1052 Bp., Deák Ferenc u. 7-9.
vagy
3) Csekken
Csekkes befizetés azonosítása érdekében kérem a feladó szelvényt e-mailen átküldeni.
Az alkotások beküldésével a szerzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fotókiállítás népszerűsítése érdekében
szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, időbeli és térbeli korlátozás nélkül jelenjenek meg a
sajtóban felvételeik, a szerzők nevének feltüntetésével.
Az eredményeket a www.mfvsz.com weboldalon tesszük közzé.
Minden résztvevő a pályázaton elfogadásra kerülő képeket tartalmazó digitális katalógust kap.

A kiállítási időpontok/helyszínek:
Díjkiosztó kiállítás:
2017. szeptember

Budapest,

Alföldi régió:
Erdélyi régió:
Felvidéki régió:
2017. szept. 27. (17 óra) – okt. 16.
2017. okt. 18. (18 óra) – nov. 8.
2017. nov. 10. (17 óra) – nov. 28.
2017. nov. 29. (17 óra) – 2018. jan. 5.
2018. jan. 10 (17 óra) – febr. 3.

Dunaszerdahely (Csallóközi Népművelési Központ)
Komárom (Csemadok Galéria)
Naszvad (HMK – Stúdió Galéria)
Léva (Reviczky Ház)
Párkány (VMK – Barta Gyula Galéria)

Közép-magyarországi régió:
2017. október
2017. december 19.

Budapest (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)
Gödöllő

Pannon (Dunántúli) régió:

További helyszínek – Javaslatokat várunk.
A 2018-ban megrendezésre kerülő XVIII. Nemzetközi-Magyar Fotópályázat C kategóriájának tervezett
témája: Magyar Nemzeti Színek
További információk kérhetők dr. Patrus Sándortól a (00-36) (1) 279-6817-es telefonszámon vagy
e-mailen: mfvszfoto@gmail.com

