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Kalaznói látogatás 

címmel  
nyílt fotópályázatot hirdet a Magyar Fotómővészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 

 
Kalaznó, Tolna megye mértani középpontja - vagy ahhoz közel fekvı település - a Donát-patak 
völgyében. Mesebeli táj, amelyet erdık és dombok határolnak. Csalogató és marasztaló hangulatát 
mindenki felfedezheti, aki lekanyarodik Hıgyész határában a 65-ös mőútról. A zsákfaluba vezetı, 
összehajló fák alatt kanyargó, három kilométeres út gyalog, kerékpárral, autóval egyaránt varázslatos. 
A kétszáz lelkes faluban vendégszeretı, szorgalmas népek laknak, akiket az utóbbi egy-két évben az 
átlagosnál többen látogattak meg fényképezıgéppel. Így reménykedhetünk abban, hogy a Kalaznón, 
vagy közvetlen környezetében készült fotókat elküldik alkotóik erre a pályázatra. 
2010. augusztus 20-án a faluba látogatnak az onnan elszármazottak Sokan lesznek! İket szeretnénk 
meglepni egy szép kiállítással és reményeink szerint egy fotóalbummal, amely szüleik, nagyszüleik 
falujáról, annak mai életérıl szól.  
Pályázati felhívásunk azokhoz szól tehát, akik ott élnek, vagy jártak már Kalaznón az utóbbi öt évben, 
netán most tervezik felkeresni, hogy megismerjék, s közben magukba szívják a festıi völgy üde 
levegıjét, megırizzék csodálatos látványát.  
A Magyar Fotómővészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége arra kéri az alkotókat, hogy a 
pályázat címet értelmezzék sokoldalúan. Alkotásaik mutassák be a falu épített örökségét, az ott élık 
hétköznapjait és ünnepeit, napi munkáját, életkörülményeiket, a természeti örökséget, a környezı 
tájakat, a hely minden vonzerejét.  Kutassák fel a még fellelhetı hagyományokat, mutassák be a 
képeken milyenek látták Kalaznót látogatásuk során.  
A kiállítást 2010. augusztus 20-án nyitjuk meg és ezt követıen egy évig térítésmentesen kölcsönözzük 
a közmővelıdési és kiállítási intézmények részére. 
A fotópályázaton részt vehet bárki, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytıl függetlenül. Egy 
szerzı maximum 10 digitális felvételt küldhet be JPG formátumban. A fotók hosszabbik 
oldala 2000 pixel legyen (A4-es nagyításokat fogunk csináltatni a zsőri által elfogadott 
állományokról). Minden felvétel file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve egybeírva, majd 
a kép rövid (egy-két szavas) címe. A Családnév elé ne írjanak sorszámot, mert akkor nem 
tudjuk átírás nélkül abc-be állítani a listát. A pályamőveket e-mailben lehet beküldeni a 
fotoselet2@gmail.com címre. Egy küldemény terjedelme ne legyen nagyobb, mint 15 Mb. Ha 
szükséges, akkor a képek több levél mellékleteként küldendık.  
A nevezési lap kitöltése kötelezı! Kitöltés után csatolható vagy bemásolható az e-mailbe.  
Díjazás: a zsőri javaslata alapján öt pályázó oklevelet és egy-egy 4000 Ft értékő, 
fotómővészeti albumot kap ajándékba.  
Beküldési cím, ha valaki CD-n küldi a pályázati anyagot: MAFOSZ, 1011 Bp., Corvin tér 8. 
Nevezési lap igényelhetı: gyoril@mmikl.hu  címrıl, de letölthetı a www.mafosz.hu weboldalról is, a 
fotópályázatok menüpontból.   

 
Pályázati naptár: 

Beérkezési határidı CD-n és E-mailben egyaránt: 2010. július 15. 
Zsőrizés: 2010. július 25-ig; Értesítés az eredményrıl: augusztus 1-ig 

Az elsı kiállítás tervezett ideje: 2010. augusztus 20. 
 
 
 
 



Nevezési lap 
Részt kívánok venni a Kalaznói látogatás címő fotópályázaton, a feltételek ismeretében. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fotók megjelenjenek a kiállítás anyagából készülı 
fotóalbumban, képeslapon és a mindezeket népszerősítı kiadványokban, interneten. Szerzıi 
jogdíjat (felhasználási díjat) nem kérek a fotók közléséért. A fotóalbum kiadhatósága 
érdekében lemondok a szerzıi tiszteletpéldányról is.  Viszont megrendelek elıvételben 3000 
Ft/db áron a könyvbıl ……. példányt, amelynek vételárát feladom az Önök által küldött 
pénzesutalványon. Tudomásul veszem, hogy a könyv csak akkor jelenhet meg, ha legalább 
150 példányt megrendelnek és befizetnek az alkotótársak.  
Figyelem! A kiállításra való bejutásnak nem feltétele a könyv megrendelése, mert a zsőri 
nem találkozik ezzel a nyilatkozattal! 
A megrendelt könyv(ek)et személyesen veszem át (igen, nem) ……………………………… 
A könyv(ek)et postán kérem elküldeni, a postaköltséget utólag megtérítem (igen, nem) …… 
A beküldött képeket személyesen veszem át (igen, nem) …………………………………… 
A beküldött képeket postán kérem visszaküldeni (igen, nem) : ……………………………… 
 
Név: ………………………………………     
 
Születési dátum (nem kötelezı kitölteni, de megadása esetén képeslappal köszöntjük):   …………………. 
 
Postacím: ……………………………………………………………………………………. 
 
Email: ………………………………………….  Telefon: ………………………………… 
 

Képjegyzék 
 

Sorszám A kép címe (és készítésének évszáma)  
 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    
 7.    
 8.    
 9.    
 10.    
 
 
(Hely) …………………………..  (dátum) ………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
a pályázó aláírása 


