A NAV NYOSZ 2018-ban második alkalommal hirdeti meg
„A mi világunk lencsén keresztül”
elnevezésű fotópályázatát
A fotópályázat és kiállítás megrendezéséből hagyományt akarunk teremteni úgy, hogy
- páros évben a bármely szemszögből megszemlélt – fotózott tájról, (élővilág, tárgyak, épületek, stb.)
készített képeket,
- páratlan évben a NAV, ezen belül elsősorban a NAV NYOSZ nyugdíjasai életét, eseményeit
bemutató felvételeket
vár a zsűri.
Az idei pályázat témaköre a fentiek alapján látható.
A pályázat rendszere:
A pályázaton a NAV NYOSZ nyugdíjas amatőr fotósai vehetnek részt, azon külsős személy, illetve
hivatásos fotós nem vehet részt.
A pályázni kívánók maximum 6 db fotót küldhetnek be.
Beküldési intervallum: 2018. október 15. – december 15.
Beküldési lehetőségek: e-mailben a nyugdijas@nav.gov.hu címre, esetleg adathordozón leadva a Budapest,
Mátyás utca 16. sz. alatt, a titkárságra, (az adathordozó visszaszolgáltatásra kerül).
Minden esetben fel kell tüntetni a nevet és az elérhetőséget, valamint a Fotópályázat 2018/19 megjelölést.
A beküldött képekkel a NAV NYOSZ szabadon rendelkezhet, de nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az
alkotó más módon, más alkalommal is bemutathassa azokat.
A pályázat kiírója vállalja, hogy a zsűri által kiválasztott és kiállításra javasolt 10 fő, pályázónként maximum
3 db képét kiállításra előkészíti.
A kiállítás tervezett időpontja 2019., a NAV NYOSZ országos küldöttértekezlet napja.
Beküldött fotók zsűrizése:
A kijelölés, a képek kiválasztása és értékelése anonim módon történik.
A személyenként/alkotóként beküldött maximum 6 db fotó közül a pályázat kiírója által felkért zsűri 10 fő
pályázót jelöl meg a kiállításra, 3- 3 db képpel.
A kiállításra javasolt 10 fő oklevél és a brosúrában történő megjelentetés elismerésben, az első három
helyezett pályázó, valamint 5 kiemelt kép tárgyjutalomban (vásárlási utalványban) részesül 35.000 Ft
összértékben.
Az esetleges változtatásokról, a zsűri összetételéről a pályázók értesítést kapnak.
A részfeladatokat a felméréstől, a terem foglaláson, tájékoztatáson, a versenyzők regisztrálásán, zsűri
kijelölésén keresztül az ellátásig, a díjak átadásáig a szervező bizottság hajtja végre, melyhez megkapta az
elnökség jóváhagyását és kéri a szervezésre, zsűribe jelölt személyek beleegyezését
A bizottság munkáját felügyeli Horvát Attila adóügyi alelnök, irányítja Tánczos Imre és Netye Mihály
Sok szép felvételt és sikeres szereplést kíván a pályázóknak a szervező bizottság!

