PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A szegedi székhelyű IKV Zrt. fotó pályázatot hirdet.

A pályázat célja
A pályázat célja az alkotók bemutatkozási lehetősége mellett, hogy az IKV Zrt.
kezelésében lévő épületeket újszerű látásmóddal, kreatívan mutassák be. Célja
továbbá, hogy felhívja az utca emberének figyelmét arra, hogy ezek az épületek
mindannyiunk kincsei, amelyeknek megóvása -közös odafigyeléssel- lehetővé
teszi, hogy azokat a jövő nemzedékei is megismerjék.

A pályázók köre
A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket.

A pályázat részletei
A pályázatra az építészet iránt érdeklődő fotósok azon pályaműveit várjuk, melyek
e témához illeszkednek.
A pályázat formája: egyfordulós, országos, titkos.
Kategóriák:
1. A fotózás reneszánsza, analógban. Fekete-fehérben kapd el a pillanatot!
2. Egy épület, egy nézőpont, milliónyi pillanat: sorozat ugyanarról az épületről,
ugyanabból a nézőpontból fotózva, több napszakban vagy évszakban, vagy
tetszőlegesen megválasztott rendezési elv alapján.
3. A titok a részletekben rejlik
4. Az épület és természeti környezete
A pályázaton egy pályázó kategóriánkként legfeljebb 3 darab képpel nevezhet.
Nevezési díj nincs.
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Formai és technikai követelmények
A pályázatra a képeket digitális formában kell beküldeni.
- Digitális fényképezőgép és mobil készülék esetén is, a hosszabbik oldala
minimum 2500 pixel legyen (ez hozzávetőlegesen az A/4 méret fektetett
szélesség).
- JPG formátumban kell elküldeni.
- Nem megfelelő technikai minőségű alkotásokat nem bocsátjuk a zsűri elé.
- A fotó fáljnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján:
Vezeteknev_Keresztnev_Kep_címe.
- A fotó nem került publikálásra semmilyen nyilvános fórumon, nem szerepelt más
pályázaton, médiában.
- Mellékelni kell az épület történetének rövid leírását.
A pályázat ütemezése
Meghirdetés, regisztráció kezdete: 2019. március 14. (csütörtök)
Fotóséták (előzetes egyeztetést követően): 2019. március 18-október 4. között
Pályaművek beadásának határideje: 2019. október 4. (péntek)
Eredményhirdetés, Díjátadó, Kiállítás megnyitó tervezett időpontja:
2019. október 25. (péntek)
A pályázatot bemutató kiállítás: A kiállítás a díjátadóval veszi kezdetét és egy
hónapig lesz megtekinthető a szegedi Klauzál téren elhelyezett paravánokon.
A díjátadón Dusha Béla fotóművész az épületfotózásról tart workshopot a
résztvevőknek.
A fotósétán való részvétel feltétele az előzetes regisztráció. A jelentkezés
elfogadását, illetve a pontos tudnivalókat a kiírók a regisztrált és jelentkezett
pályázók számára e-mail útján küldik el.
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG tagjai Dusha Béla fotóművész, a Magyar Fotóművészek
Szövetsége tagja, a SZAB Fotóművészeti Munkabizottság alapító elnöke, valamint
Kármán Balázs és Varsányi András fotóművész
Összdíjazása: 200.000 Ft értékű ajándékutalvány
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A pályázat benyújtása
A pályázaton kitöltött nevezési lappal -regisztrációval- lehet részt venni. Egy
pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó elfogadja
a pályázati feltételeket és ezzel elismeri, hogy a beküldött képei minden
tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek. Továbbá a készítő feltűntetése
mellett megadja a képek szabad felhasználásnak jogát.

A kitöltött nevezési lap és pályázat benyújtásának
helye, és módja
Személyesen vagy postai úton az IKV Zrt., 6722 Szeged, Dáni u. 14-16. címre,
a borítékon az „IKV Zrt. Fotópályázat 2019” jelige feltüntetésével.
A kitöltött nevezési lapot és a digitális képeket a fotopalyazat@ikv.hu e-mail címre
várjuk az óriásfájl linkjét tartalmazó levélben.
További információ, és a fotósétákra időpont az alábbi elérhetőségeken kérhető:
-

a (62)563-153 és a (30)998-3305 telefonszámokon,
valamint a fotopalyazat@ikv.hu e-mail címen.

A pályázatra az alábbi, Szegeden található épületekről készült fényképek
nyújthatók be:
1. Berzsenyi u. 3.
2. Deák Ferenc u. 22.
3. Deák Ferenc u. 23.
4. Deák Ferenc u. 24-26.
5. Deák Ferenc u. 28-30.
6. Gutenberg u. 3.
7. Kárász u. 16.
8. Kárász u. 5.
9. Kárász u. 8.
10. Kazinczy u. 2.
11. Kelemen u.2.
12. Kelemen u.4.
13. Kereszttöltés u.29.
14. Klauzál tér 5.
15. Klauzál tér 7.
16. Kölcsey u. 10.
17. Kölcsey u. 5.
18. Olajbányász tér 1.
19. Széchenyi tér 15.
20. Székely sor 21.
21. Szent István tér 3-4.
22. Temesvári krt.36.
23. Tisza Lajos krt. 20.
24. Vitéz u. 5.
Szeged, 2019. március 14.
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