
 
 
 
 
 
 
 
 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézete 2012 

áprilisában rendezi meg negyedik nemzetközi konferenciáját, melynek témája a 

fenntarthatóság és környezettudatosság. A témához kapcsolódóan digitális fotópályázatot 

hirdetünk a felsőoktatásban tanulmányaikat folytató hallgatók részére. 

 

A pályázat célja: a fenntarthatóság és környezettudatosság képi megjelenítése a turizmusban. 

Részvételi feltétel: felsőoktatásban hallgatói jogviszony (nappali vagy levelező tagozat)  

Nevezési díj: nincs 

 

A pályázat technikai feltételei:  

- Pályázni kizárólag saját készítésű fotóval lehet. Minden pályázó maximum 1 

pályamunkát küldhet be, amely nem régebbi két évesnél. 

- A pályamunkát a fotográfia műfaján belül, egyedi fotó formájában kell elkészíteni. 

- Pályázni csak digitális fényképezőgéppel készült képpel lehet. Fájl-típus: JPEG. 

- A pályamunka méretezésével kapcsolatos elvárások: hosszabbik oldala 24-30 cm, 

felbontása min. 300 dpi, mérete maximum 6 MB.  

- A pályázatra készített munka fekete-fehér, vagy színes fotó lehet. 

- A pályázatra a fotót elektronikusan és postai úton is kérjük elküldeni. 

- Postai úton a fotót kiállításra kész állapotban, paszpartuzva kell elküldeni. A munka 

hátoldalán kérjük feltüntetni a mű címét és a készítés évét. 

- A postai úton érkező levélnek tartalmaznia kell a pályázó jeligéjét. Kérjük, hogy 

személyes adatait egy, a pályaművel együtt érkező zárt borítékban tűntesse fel. A 

személyes adatok a következők: pályázó neve, címe, elérhetőségek (telefonszám, e-

mail cím) felsőoktatási intézmény címe. A borítékot a pályamunkák értékelése után 

bizottság bontja fel, ekkor történik a négytagú zsűri által kiválasztott fotók készítőinek 

beazonosítása.  

 



- A postai úton érkező levélhez kérjük, mellékelje a konferencia honlapjáról 

(konferencia.ak.nyme.hu) letölthető Nyilatkozatot, amelyben aláírásával beleegyezését 

adja, hogy a Turizmus Intézet marketingcélból a fotót a továbbiakban felhasználhatja. 

- A borítékra kérjük, hogy írják rá: „Fotópályázat” 

- A digitális anyagot a pályázó jeligéjét tartalmazó e-mail címről a következő e-mail 

címre kell beküldeni: fotopalyazat@atif.hu 

- A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

A pályamunkát a következő postai címre kérjük beküldeni: 

 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Turizmus Intézet  

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. 

 

Beérkezési határidő: 2012. április 11.  

 
Nyeremények: 

I. helyezés: Alkalmazott fotográfus emelt szintű szakképzés elvégzése ingyenesen + 

meglepetés ajándékcsomag 

II. helyezés: litográfia  20.000 Ft értékben 

III. helyezés: könyvutalvány 10.000 Ft értékben 

Különdíj: Páros hétvége a Hotel Famulusban**** 

 

Örömmel várjuk jelentkezésüket! 

 

 

A Szervezők 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

Turizmus Intézet 


