Fotópályázat Fekete István emlékére
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet a Béda-Karapancsa tájegység
látogatói részére 2015 évben. A pályázat célja az élıhely értékeinek bemutatása fotós
szemmel. A pályázat a természet hő ábrázolójának, Fekete Istvánnak állít emléket. A 2015. év
folyamán a Béda-Karapancsa Tájegységben négy különbözı évszakban egy-egy
szakvezetéses túrán vehetnek részt az érdeklıdık, melyeken lehetıség nyílik szebbnél szebb
felvételek elkészítésére.

Pályázati feltételek: A résztvevık 10 fotót küldhetnek be a pályázatra túránként.
Téma: Élıhely értékeinek bemutatása az adott túrán.
Technikai feltételek:
A képeket jpg képként e-mailben várjuk. Méret: a kép hosszabbik oldala minimum 2000px
legyen. A képek file mérete egyenként legfeljebb 5 MB lehet. Kisebb képmanipuláció
megengedett (színkorrekció, élesítés, apró hibák retusálása), az eredeti képek tartalma nem
változtatható meg, célja csak a képek minıségének javítása vagy esztétikai értékének
növelése lehet. Számítógéppel létrehozott, vagy olyan képek, amelyeknek az eredeti tartalmát
megváltoztatták, nem vehetnek részt a pályázaton, cél a Béda-Karapancsa tájegység
természeti értékeinek ábrázolása.

Beküldési cím:
E-mailben: bedafoto@gmail.com
Kérjük a pályázó adatait a kísérı e-mailben megadni (a pályázó neve; cím). Kérjük az e-mail
tárgyában feltüntetni: „Fotópályázat”.
Beküldési határidı: 2015. szeptember 30., szerda
A pályázaton való részvétel ingyenes (nevezési díj nincs).
Zsőrizés, jutalmazás:
A pályázatokat szakértıkbıl álló zsőri bírálja el, a legjobb pályázatok alkotóinak jutalma a
következı:
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja, I., II., III. díjak, valamint
különdíj. A 20 legjobban sikerült felvételekbıl a programsorozat záróeseményén fotókiállítást
rendezünk.
A szervezık nem felelısek semmilyen körülményért, ami miatt egy pályamunka nem érkezik
meg, használható (megtekinthetı és az eredeti file-lal megegyezı) formában, vagy egyáltalán
nem érkezik meg a beadási határidıre a pályázat beadási címére.
A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban
szereplı, illetve jogszabályban rögzített feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a
pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A megadott adatokat a Duna-Dráva

Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek az érintett kifejezett
hozzájárulása nélkül nem adja ki.
Pályázni kizárólag a túrákon készült, olyan fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos
szerzıje a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fızıdı jogait.
Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzıi vagy egyéb személyhez fızıdı
jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes
felelısséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemő igény alól mentesíteni.
A pályázati feltételek elfogadása feltétele a pályázatra való regisztrációnak. Azáltal, hogy a
pályázó benyújtja pályázati anyagát, tanúsítja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a
pályázati feltételeket. A pályázó a fotók pályázatra való beadásával hozzájárul, hogy a
szervezık térítésmentesen felhasználják a képet (a szerzı nevének feltüntetésével) a pályázat
céljaira, valamint a pályázathoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott kiadványaikban,
promóciós és reklámanyagaikban. Ez nem érinti a kép szerzı jogát, az továbbra is a pályázó
tulajdonában marad. A díjazott alkotások pályázói hozzájárulnak, hogy alkotásaikat a
szervezık a pályázat céljain és idıtartamán kívül is felhasználják (a szerzı nevének
feltüntetésével) a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elektronikus és nyomtatott
kiadványaiban, promóciós és reklámanyagaiban. Ez nem érinti a kép szerzıi jogát, az
továbbra is a pályázó tulajdonában marad.

2015. január 24. (szombat)
I. túra: Madármegfigyelés a „Téli berekben”.
A program magába foglalja a pályázat nyitórendezvényét, a túrát, és a Fehér Gólya Múzeum
megtekintését is tárlatvezetéssel. A túrán, a Dunán éjszakázó és pihenı liba- és récefajok
megfigyelésére nyílik lehetıség spektív és távcsövek segítségével. A túrát követıen a
múzeumban a Fekete István munkásságát bemutató tárlat megnyitójára kerül sor.
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 8.00 óra
Program hossza, idıtartama: 4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fı

2015. május 2. (szombat)
II. túra: Hajnal Bédában
A hajnali program során az ártéri tanösvény bejárásával gyönyörködhetünk a bédai erdı
lenyőgözı növény- és állatvilágában. A felkelı nap fényében fantasztikus képeket készítve
szakvezetı segítségével járhatjuk be a területet. A fotózás mellett megismerkedhetünk az ártér
mőködésével, ízelítıt kaphatunk az árvizek és az ártéri gazdálkodás összefüggéseirıl, ıseink
életmódjáról. A tanösvény mentén, Magyarország egyik legnagyobb ártéri legelıjén
megtekinthetı a ridegtartású, védett és ıshonos szürkemarha gulya.
Helyszín, idıpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen
(Tojtai lejáró), 5.00 óra

Program idıtartama: 3-4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı
2015. július 26. (vasárnap)
III. túra - Felfedezıút Kele birodalmában
A Fehér Gólya Múzeum megtekintése után a résztvevık egy hosszú sétát tehetnek, Baranya
megye gólyák áltál legsőrőbben lakott vidékén. A túra alatt a lemenı nap fényében
lencsevégre kaphatjuk a gólyák mindennapi családi életét. Gyakorlatban is megfigyelhetjük a
fehér gólya fészkelési és fiókanevelési szokásait.
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 17.30 óra
Program idıtartama: 3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı

2015. szeptember 26. (szombat)
IV. túra- Lutra nyomában
A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években főzıdött le a Dunáról.
Hatalmas nádasaival és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörő látvány. Az
ártéri élet fontos eleme volt a halászat évszázadokon keresztül. Ennek hangulatát és tárgyi
emlékeit örökíthetjük meg a fényképezıgépünk segítségével.
Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn áthaladva 1,5 km-re (GPS: N45.900000E18.780000)
10.00 óra
Program idıtartama: 3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı

2015. október 17. (szombat)
A fotópályázat zárórendezvénye
A négy túrából álló programsorozat zárásaként a fotópályázat díjátadója kerül megrendezésre.
A programra a fotópályázat összes résztvevıje meghívást kap, ahol projektor segítségével
mindenki bemutathatja 20-20 felvételét és elmondhatja a kép készítéséhez kapcsolódó
élményeit, emlékeit. A legjobban sikerült alkotásokból fotókiállítás nyílik.
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Részvételi díj: Ingyenes

