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SZIA Tél 2022 
Széchenyiváros Inspiráló Arcai – Tél 2022 
 

„HISZ OLYANNAK LÁTOD A VILÁGOT, AMILYEN TE VAGY!”1 

 

Fotópályázat és verseny 

 
A Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság és a Patrióta Civil Kurázsi Egyesület 
szervezésében fotópályázatot és versenyt hirdetünk kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezők számára.  
 
A fotópályázat és verseny célja, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi látásmóddal 
mutassa be a kecskeméti Széchenyiváros2 természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit 
és mindennapjait, mindazt, amire büszkék lehetünk a városrészben. A kezdeményezés lehetőséget 
nyújt a résztvevőknek arra is – legyen profi vagy hobbifotós -, hogy alkotásait a nagyközönség 
előtt is megmutassa, népszerűsítse. A zsűri olyan képeket vár, amelyek megfelelnek a kiírás 
technikai feltételeinek, valamint alkalmasak arra, hogy kiállításokon és a „Széchenyiváros 
Inspiráló Arcai” elnevezésű pályázat képeit tartalmazó albumban megjelenjenek. 

 

AZ ALÁBBI 5 KATEGÓRIÁBAN LEHET PÁLYÁZNI 
1. Lakótelepi kutyavilág 

Széchenyivárosi kutyusaink mindennapjait, vidám pillanatait megörökítő képek. 
2. Velünk élő természet 

Széchenyivárosi parkok növény- és állatvilágát bemutató képek. 
3. Előkertek varázsa 

Széchenyivárosi társas- és családi házak, valamint intézmények előkertjeit bemutató képek. 
4. Épített és tárgyi értékeink 

Széchenyivárosi népi építészeti emlékeink, műemlékeink, városrész épületei, 
épületegyüttesei, köztéri szobrok, egyedi művészeti alkotások, köztereink. 

5. Kvaterka 
Széchenyivárosi életképek, a mindennapok büszkeségei, történetei, közösségeink életét 
ábrázoló képek, portrék, apró emberi történetek. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Minden kategóriában az évszak (TÉL) hangulatát idéző fotók kerülhetnek feltöltésre. 

A pályaműveket egy online regisztrációt követően elektronikus úton lehet feltölteni a 
www.gyerkocok.com oldalra. 

A pályázaton 14. életévüket betöltött, Kecskemét közigazgatási területén3 bejelentett – 
lakcímkártya szerinti lakóhellyel4 vagy tartózkodási hellyel5 rendelkező amatőr és hivatásos 

 
1 Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem 
2 Belső Széchenyiváros, a nagykörút és a lakótelep közötti régi építésű, úgynevezett Villanegyed; a lakótelep, ami a mai értelemben vett tényleges 
Széchenyiváros és a Nyíri út végén található kertvárosias Hollandfalu (Budai utca, Jókai utca, Hornyik János körút, Széchenyi tér, Hoffmann 
János utca, Nyíri út, Nyíl utca, Róbert Károly körút, Domby Lajos utca., Berzsenyi Dániel utca. által határolt terület) 
3 Szatellit és tanyás területekkel: Borbás, Hetényegyháza, Kadafalva, Katonatelep, Matkó, Méntelek, Kisfái, Talfája, Ménteleki tanyák, Belsőnyír, 
Katonatelepi tanyák. 
4 A lakóhely (korábban: állandó lakóhely, vagy állandó lakcím) annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. 
5 A tartózkodási hely (korábban: ideiglenes lakóhely, vagy ideiglenes lakcím) annak a lakásnak a címe, ahol a lakóhelye végleges elhagyásának 
szándéka nélkül a polgár 3 hónapot meghaladóan tartózkodik (pl. kollégium, stb.). 
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fotográfusok vehetnek részt. 

Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás 
nevezhető. A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek 
hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához. 

Korábbi és más pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. 

A pályaműveken egyértelműen azonosíthatónak kell lenni a helyszínnek. 

Egy pályázó maximum 3 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül6, amelyek lehetnek egyedi 
fotók vagy legfeljebb 5 képből álló sorozatok. Egy kép nem szerepelhet több kategóriában, 
illetve nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is. 

A sorozatok elbírálásakor a zsűri kihagyhat képeket, illetve átemelheti azokat egyedi kép 
értékelésére. A zsűri fenntartja magának a jogot kategóriák összevonására, pályaművek 
áthelyezésére egyik kategóriából másikba. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a 
Pályázati felhívást bármikor, indokolás nélkül visszavonja. 

Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton, de nem számít manipulációnak a szokásos 
fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása, vágás). 

A képek 5-10 MB méretűek lehetnek, JPG formátumban. Rövidebb oldaluk minimum 2100 
pixel, a hosszabbik pedig nem haladhatja meg a 6000 pixelt. A képtömörítési minőség 100%-os 
legyen. 

 

DÍJAZÁS7 KATEGÓRIÁNKÉNT8 
1. helyezett: 30 000 forint értékű vásárlási utalvány, valamint támogatóink által felajánlott 

tárgyjutalom.9 
 
Különdíj(ak)10 
 
A támogatóink által felajánlott tárgyjutalmakról és különdíjakról folyamatosan tájékoztatjuk 
pályázóinkat a www.gyerkocok.com webhelyen. 

 

A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE 

A pályaműveket 7 tagú zsűri bírálja el és választja ki a legjobbnak ítélt 1-3. helyezettet, valamint 
internetes szavazáson dől el, hogy kategóriánként a közönség melyik pályaművet ítéli a legjobbnak. 
Minden kategóriában egy díjazott lesz, kategóriánként a legtöbb szavazatot gyűjtő pályaművet 
díjazzuk. 

 

A ZSŰRI TAGJAI 
 
Bús Csaba fotóriporter – Petőfi Népe, baon.hu 
Dr. Fülöp Tamás rektor – Neumann János Egyetem 

 
6 A 3 pályamű akár egy kategóriában is indítható, de az öt kategóriában összesen háromnál több pályamű nem szerepelhet.  
7 A zsűri által odaítélt díjak. 
8 A zsűri dönthet úgy, hogy nem érdemes díjazásra egyik pályamű sem, valamint dönthet akként is, hogy kevesebb, mint 3 pályaművet ítél 
díjazhatónak. Amennyiben valamelyik kategóriában kevesebb, mint 3 induló van, akkor az érintett kategóriában csak internetes közönségszavazást 
tartunk, a zsűri díjai nem kerülnek odaítélésre. A különdíjak odaítélésének szabályait a különdíjat felajánló, a szervezőkkel egyetértésben, 
felajánláskor határozza meg. 
9 Tárgyjutalmak mennyisége, értéke támogatóink felajánlásainak függvénye. 
10 Különdíjak mennyisége, értéke támogatóink felajánlásainak függvénye. 
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Faragó Miklós szerkesztő-riporter, műsorvezető – Gong Rádió 
Hraskó István újságíró – Petőfi Népe, baon.hu 
Katkics Tamás építész, elnök – Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 
Mózesné Kiss Ilona marketing és PR vezető - Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
Nagy-Bán Kitti mesekönyv-illusztrátor, grafikusművész 

 

A beérkezett pályaművekre www.gyerkocok.com oldalon szavazhat a közönség11. Ugyanazon IP 
címről naponta egy szavazat küldhető. Az internetes szavazás díja, mind az öt kategóriában 30 - 30 
ezer forint értékű vásárlási utalvány, valamint támogatóink által felajánlott tárgyjutalom. 
Közönségszavazásnak kategóriánként egy díjazottja lesz. Közönségszavazás különdíja(i).12 

 

HATÁRIDŐK 

 

Pályázati időszak: 2022. január 10. napjától 2022. február 28. napjáig 

Fényképek (albumok) feltöltésének kezdete: 2022. január 31. hétfő 

Beadási határidő: 2022. február 28. 24:00 óra 

Internetes szavazás kezdete: 2022. március 7. hétfő 

Internetes szavazás vége: 2022. március 28. hétfő 24:00 óra 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2022. március 31. csütörtök 
  
 
Kérjük, hogy a sikeres pályázat benyújtása érdekében olvassa el a pályázat általános szerződési 
(ÁSZF) feltételeit és annak mellékleteit!  

 
11 A zsűri dönt arról, hogy melyik pályamű vehet részt a közönségszavazáson. A zsűri dönthet úgy, hogy nem indulhat egyik pályamű sem a 
közönségszavazáson. 
12 Közönségszavazás különdíjainak mennyisége, értéke támogatóink felajánlásainak függvénye. 


