A MagyarÚjságírókOrszágosSzövetsége
kiírja a 35. MagyarSajtófotóPályázatot.
A pályázat – a korábbiévekhezhasonlóan– mindenkiszámáranyitott,
azonban elsősorban elsősorbana hazai és határontúli magyar fotográfusok
jelentkezésétvárjuk
Pályázni2016. január1. és 2016. december31. között készült képekkel
lehet a Hír és a Képriport kategóriákban. Az időbeli korlátozásnem
vonatkozik a többi sorozat kategóriára,amelyekbe több évenátívelő, elemző
pályaművek is beküldhetők, de ezekbenis kell, hogyszerepeljenaz aktuális
pályázati évben, tehát 2016-ban készült felvétel. A pályázatrakorábbiévekben
díjat nyert képeksem egyedi pályaműként, sem sorozat részeként nem
adhatókbe. Egy pályázóösszesen30 pályaművetküldhetbe, kategóriától
függetlenül. A pályamű állhat egyediképből vagyképsorozatból. Egy
képsorozat legfeljebb 10 képet tartalmazhat.Egy kép csak egyszeradhatóbe,
nemszerepelhetegyediképkéntés sorozat részekéntis.
Kategariák:
1. Hír-, eseményfotó
2. Képriport
3. Emberábrázolás, portré - egyedi
4. Emberábrázolás, portré – sorozat
5. Művészet– műalkotásvagyművészeti tevékenységábrázolása
fotóriporterieszközökkel- egyedi
6. Művészet– műalkotásvagyművészeti tevékenységábrázolásafotóriporteri
eszközökkel- sorozat
7. Sport – egyedi
8. Sport – sorozat
9. Természetés tudomány- egyedi
10. Természetés tudomány- sorozat
11. Társadalomábrázolás,dokumentaristafotográfia– egyedi
12. Társadalomábrázolás,dokumentaristafotográfia- sorozat
A PÁLYÁZATRAJELENTKEZÉSMENETE

Pályáznikizárólagonlinemódonlehet. A www.sajto-foto.hu oldalra való
belépés után a rendszer a pályázókat átirányítja a pályázatés a zsűrizés
technikailebonyolításátvégző eContestpályázatkezelő rendszeroldalára. Ez a
rendszergarantáljaa zsűrizésanonimitásátés átláthatóságát.Természetesen a
belépés közvetlenül a 35sajtofoto.econtest.hu oldalon is megkezdhető.
Jelentkezni2016. december19. 12:00 órától 2017. január 19. 24:00 óráig
lehet. A jelentkezéslezárultáiga pályázóktetszőlegesalkalommal,szabadon
módosíthatjákfeltöltött anyagaiktartalmátmindaddig,amígnemvéglegesítika
pályázatukat.
A jelentkezésfeltételei:
- az eContestrendszerbenvaló regisztráció/belépés
- az onlinenevezésilap kitöltése
- a pályázattárgyátképező képekfeltöltésekategóriánként
- a nevezésidíj befizetése
A jelentkezéslépései:
1.Regisztrációés belépésaz eContestrendszerbe

A www.sajto-foto.hu oldalról a rendszer átirányítja a pályázókat az eContest
oldalára, ahol a regisztrációitttán lehetségessé válik a jelentkezésés a
képekfeltöltése a pályázatra. Akik már korábban regisztráltak, a „Belépés”
gombrakattintva,a jelszóés felhasználónévmegadásávalbe tudnaklépni.
Elfelejtett jelszóeseténa regisztrációkormegadotte-mail cím, vagya
felhasználónévmegadásávalúj jelszókérhető. Ebben az esetbensem
szükségesújbóli regisztráció.A kéréselküldésétkövetőenaz eContestrendszer
e-mailbenelküldegy linket a megadotte-mail címre,amely segítségével
beállíthatóaz új jelszó.
2. Az onlinenevezésilap kitöltése

Az onlinenevezésilap a regisztrációtvagybelépést követőenválik elérhetővé.
Egy pályázónak– függetlenülattól hánykategóriábanpályázik– csakegy
nevezésilapot szükségeskitöltenie.
Első lépésaz adatlapkitöltésea személyesadatokmegadásával.
Az adatlaponkérjük a „Vidékendolgozófotóriporter” és a „30 év alatti fotóriporter”
kategóriamezők helyeskitöltését, annakérdekében,hogya pályázatbekerüljön
ezenkét különdíjaskategóriábais.

Vidékendolgozófotóriporter:
az a hivatásosfotóriporter, aki elsődlegesenvidéki orgánumoknakdolgozik
vagy
az a hivatásosés amatőr fotós, akiéletvitel szerűenBudapestenés Pest
megyénkívül él, tevékenységerévén, vagy egyébmódonjellemzőena vidékhez
kötődik, függetlenüla lakcímkártyánfeltüntetett hivataloslakóhelyétől.
30 év alatti fotóriporteraz a hivatásosvagyamatőr fotós,akiaz adott év
december31. napjávalnemtölti be 30. életévét.
Az adatlapkitöltésemellett, kérünkfeltölteni egy friss szakmai önéletrajzotés
egy nyomdaiminőségű arcképetis, amelyeka pályázathozkapcsolódó
kiadványokbanés a sajtófotóhivataloshonlapjánjelennekmeg, a pályázaton
elért eredményekkelegyütt.
A nevezésilapona pályázóigazolja, hogya pályázati feltételeketelfogadja,
beküldött képei mindentekintetbenmegfelelneka kiírásnak.A nevezéssela
pályázókijelenti, hogya képeket
ő készítetteés rendelkezika beadott képek eredeti változatával. Továbbá
hozzájárul, hogyaz általa megadotte-mail címenértesítéstkapjona Magyar
SajtófotóPályázattal kapcsolatban.
A nevezésilap kitöltése
az adatlapmezőinekkitöltésével,
az önéletrajzfeltöltésével
az arcképfeltöltésével,
és a nyilatkozatokmegtételévelválik teljessé.
3. Pályázatianyagokfeltöltése

A pályázati anyagokfeltöltésekora pályázóka véglegespályaművekettölthetik
fel a szerverre,ezért kérjük, hogya képektechnikai paramétereiről szóló részt
alaposanolvassákel. Az érvényespályázatfeltétele a képaláírásmező kitöltése,
amelynekkritériumaia „Formaiés technikai követelmények”pontbanolvashatók.
A pályamű a képaláírássalegyütt válik teljessé.Felhívjuka pályázókfigyelmét
arra, hogya leadási határidő vége előtt, az utolsónapokban, a tömeges
használatmiatt, a feltöltéslelassulhat, ezért kérünkmindenpályázót, hogya
feltöltést minél előbb végezzeel.
4. Nevezésidíj befizetése

A pályázatonvaló részvétel, a korábbiakhozhasonlóan,nevezésidíjhozkötött. A
nevezésidíj összegebruttó5000Ft.

A díjat a nevezésilap kitöltésétkövetően, de legkésőbb2017. január19.
24:00-ig, a nevezésihatáridő végéigkell befizetni. A jelentkezésihatáridő után
indított átutalásokatnemáll módunkbanelfogadni. Apályázatonvaló részvétela
nevezésidíj befizetésévelválik érvényessé.
A nevezésidíj bankkártyával,banki átutalássalvagybankibefizetéssel
egyenlíthető ki.
A banki átutalásokés befizetésekátláthatóságaérdekébena nevezésidíjakat az
eContest-et üzemeltető EOXKft-nek, a MagyarSajtófotóPályázatés Kiállítás
technológiaitámogatójánaka bankszámlájárakérjük utalni, a következő
bankszámlaszámra:10700488-66857734-52000001.Átutalásvagybanki
befizetéseseténa megjegyzésrovatbankérjükfeltüntetni a pályázóazonosító
számát,amelya honlapon,a „Saját adatok”menüben, Azonosítónéven
található).
Áfá-s számla,a név és székhelymegjelölésével,a nevezési lap kitöltésekor
kérhető. (A számlátaz EOXKft-vel való elszámolástkövetőena MÚOSZállítja
ki.)
FORMAIÉS TECHNIKAIKÖVETELMÉNYEK

A pályázatonmanipulált képeknemindulhatnak.Nemszámít manipulációnaka
hagyományosfotográfiai korrekció, így a színek, tónusokés a fényerő beállítása,
illetvea felvétel közbenkeletkezetttechnikaihibák eltávolítása.Manipulációnak
számít, és kizárástvon magaután, a képektartalmánakmegváltoztatása,vagyis
képi elemekutólagoseltávolításavagy hozzáadásaegy képhez.
A feltöltendő képek paraméterei:
Képfelbontás:

A pályázatonlegalább8 megapixelfelbontásúképpellehet pályázni. A kép
rövidebbikoldalanemlehet kisebb,mint 2100pixel, a hosszabbikoldala nem
haladhatjamega 6000pixelt. Az ezenértékhatárokonkívüli képeketa rendszer
automatikusanelutasítja, és nemengedifeltölteni.
Képformátumés méret:

Pályázniés feltölteni kizárólagJPG(Joint PhotographicExpertsGroup)
formátumúképpellehet. A képtömörítésiminőség100%(százalék)legyen.A
maximálisfájl méret19 Mbyte.Ennél nagyobbméretű képeketa rendszer
automatikusanelutasít, és nemengedfeltölteni. (Nagyobbfájlméretesetén
javasoljuka felbontásés/vagya tömörítésarányánakmódosítását.)
Képelnevezése(fájlnév):

A feltöltött képet az eContestrendszerátnevezi, lecserélvea fájlnévbenlévő
szóközt, ékezetesbetűt és egyébspeciális karaktereket. A rendszer
automatikusankitölti a kép címemezőt a feltöltött fájlnevével. A kép címekésőbb
módosítható.
Képaláírás:

Tekintettel arra, hogya képaláírása sajtófotóműfaj igen fontoseleme,kérjüka
pályázókat,hogyformailagés tartalmilagkorrekt képaláírástcsatoljanak
képeikheza nevezéssorán.A képaláírásmaximum200 leütéslehet szóközökkel
együtt, a képriportokbevezető szövegemaximum600 leütéslehet. Kérjük,
hogy a képaláírásokat lehetőleg angolul is csatolják, az erre kialakított
mezőkben.
A nemzetközigyakorlatnakmegfelelően, a képaláírása következő kérdésekre
válaszol: Mikor?Ki? Mit? Hol? Miért? Az egyeskérdésekértelemszerűen
kezelendők, tehát, ha konkrétesetbennemtehetők fel, akkor a választ semkell a
képaláírásbanmegfogalmazni.
A zsűrizés anonimitásánakmegőrzéseérdekébenfokozottanfelhívjuka
pályázókfigyelmétarra, hogya kép neveés képaláírásanemtartalmazhat
utalást a szerző kilétére,az őt megbízóorgánumra,ügynökségre!
A ZSŰRIZÉSMENETE:

A zsűrizésidőpontja2017. január27-28-29.
A zsűrizéshelyszíne:MagyarSajtóház– a MagyarÚjságírókOrszágos
SzövetségeSzékháza(1064Budapest, Vörösmartyu. 47/A)
A zsűri valamennyi,érvényespályázatotbenyújtott pályázópályaművétáttekinti
és többfordulószsűrizéssoránbírálja el. A zsűri köteleskizárni a pályázati
feltételekneknemmegfelelőpályaműveket.
A zsűri az 1. fordulóban,az ún. előzsűrizéssorán, a kategóriakiírásoknak
megfelelőenelőszűri a pályaműveketonlinemódon,azzal acéllal, hogya
másodikfordulóbacsak az egyes kategóriák tartalmánakmegfelelő, szakmailag,
technikailagés esztétikailagkifogástalanfotók kerüljenek.A 2.3. és 4. forduló
sorána zsűri továbbszűkíti a kategóriákképanyagait, míg végül az 5. fordulóban
kialakítja a döntőbejutott képekvégső sorrendjét. A képekszámátólfüggőena
fordulókszámaváltozhat.
A zsűrizésanonímmódontörténik. A zsűrizés1. fordulója nemnyilvános,minden

továbbifordulónyilvánosés - a díjazásutolsó szakaszátkivéve- online
közvetítésformájábankövethető az eContest rendszerenkeresztül, a sajtófotó
hivataloshonlapján.A helyszínen az utolsó forduló is nyilvános.
A zsűrinekjoga van egy továbbjutásraesélytelensorozatból kiemelkedő egyedi
képetkiválasztaniés azt az azonoskategóriánakmegfelelő egyedi kategóriába
áttenni. A zsűri a sorozatokat nem szerkeszti.
A beküldött sorozatokaz évkönyvbenés a kiállításonmódosított sorrendben
szerepeltethetők.
Az eredménya zsűrizéslezárását követő napon, sajtótájékoztató keretében
válik nyilvánossá.
A zsűri

A pályaműveketa kiíró által felkért nevesszakemberekbíráljákel.
DÍJAZÁS

A zsűri kategóriánkéntegy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat ki.
A kategóriadíjakon felül a zsűri az alábbi különdíjakat adhatjaki:
a MÚOSZNagydíja,
AndréKertész-nagydíj – a legjobbemberközpontú, dokumentaristaképért vagy
képsorozatért,
MunkácsyMárton-díj a legjobbkollekcióért,
a 30 év alatti legjobbfotóriporter különdíja,
a Vidékendolgozólegjobbfotóriporter különdíjadíja.
A díjak átadására2017. márciusvégén,a MagyarSajtófotóKiállítás
ünnepélyesmegnyitóján, a Robert CapaKortársFotográfiai Központbankerül
sor
NYILVÁNOSSÁGÉS SZERZŐI JOGOK

Az eContestrendszerbenmindenpályázónakcsak a saját adatállományáhozvan
hozzáférésijoga, a pályaművekés a pályázókadatai az eredményhirdetésignem
nyilvánosak.
← A feltöltött képeka pályázati határidő végéigmódosíthatók,amennyibena
pályázómagale nemzárja saját anyagát.
← A pályázóa nevezésilap kitöltésévelés a pályázati anyagbeküldésével

automatikusanelfogadjaa MagyarSajtófotóPályázatés Kiállítás pályázati
feltételeit, és egybenhozzájárul, hogya beküldött pályaműveketa
rendezőktérítésmentesen:
←a kiállításés/vagykiállítás-sorozatanyagábabeválogassákés azt, a
MagyarSajtófotóPályázatés Kiállításnevealatt, a kiállítás(ok)részeként,
időbeli és térbeli korlátozásnélkül bemutassák,
←a pályázattal és a kiállítássalkapcsolatospublikációkban
felhasználják,
←a zsűrizésinternetesközvetítésesorána sajtófotóhivatalos
honlapjánmegjelenítsék,
←a pályázatonlineés print archívumábanmegőrizzék,
←nyilvánossátegyéka sajtófotóhivataloshonlapján,
←a Sajtófotóévkönybe(nyomtatott és e-book formátumban)
beválogassákés ott publikálják.
← A MagyarSajtófotóPályázatrabeküldött pályaművekkizárólaga Magyar
SajtófotóPályázatés Kiállításrendezvényeihezés kommunikációjához,
illetvea főtámogatónakés a díjfelajánlóknaka pályázathozés kiállításhoz
kapcsolódókommunikációjáhozhasználhatókfel térítésmentesen.A
pályaművekmindentovábbi, a rendezők által szervezett onlinevagy
offline kiállításés egyébeseményenvaló felhasználásáhoza pályázó
írásbeli beleegyezéseszükséges.
← A pályázótudomásulveszi, hogya beadott képekelkészítésévelvagy
azoknyilvánosbemutatásával(kiállításával)okozottszemélyiségiés
szerzői jogsértésekértmindenfelelősséga beadófotográfust(szerzőt)
terheli, beleértvea jogsértésselbekövetkező anyagifelelősségetis.
←
←

Budapest, 2016. december 16.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Fotóriporterek Szakosztálya
←
Fiókbeállítások

