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A Vidanet balettfotó-pályázatának részletes szabályzata

A balettfotó-pályázat koncepciója

A fotópályázat lényege, hogy bárki, aki március 3-án lefotózza a Győri Tánc és Képzőművészeti
Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium balettelőadását, és a fotót elküldi a Vidanet részére
a fotopalyazat@vidanet.hu e-mail címre, megnyerheti a fotóját vászonra nyomtatva. A három
győztest szakmai zsűri választja ki.

A balettfotó-pályázathoz kapcsolódó időpontok, határidők

A pályázat 2012. március 3-án, szombaton kezdődik, ekkor lehet lefényképezni a
balettelőadást.
A fotók a beérkezésüket követően (előzetes adminisztráció után) felkerülnek a Vidanet
Facebook oldalára (www.facebook.com/vidanet) a galériába.
A fotókat legkésőbb 2012. március 9-én 12:00 óráig lehet beküldeni.
A szakmai zsűri ezután értékeli a fotókat, az eredményhirdetés 2012. március 13-án lesz.

A balettfotó-pályázat szabályai

A szavazásra kizárólag olyan képekkel lehet nevezni, amely a Győri Tánc és Képzőművészeti
Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium március 3-ai, Győr Plázában bemutatott
balettelőadását örökíti meg.
Minden nevező legfeljebb 3 darab, maximum 10 MB-os .jpeg formájú fényképet küldhet be 2012.
március 3. és 2012. március 9. között a fotopalyazat@vidanet.hu e-mail címre. Nevezni csak olyan
felvételekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó és nem sértik harmadik
személyek személyiséghez fűződő jogait (amennyiben ez nem felel meg a valóságnak, a fotókkal
kapcsolatos igények és következmények a pályázót terhelik).

A pályázóknak a nevezés során meg kell adniuk az alábbi adatokat, annak érdekében, hogy a
nyerteseknek eljuttathassuk a nyereményüket, illetve kiszűrhessük a többszörös jelentkezéseket.
A nevező (felnőtt) teljes neve
A nevező elérhetőségei: e-mail cím, telefonszám, postai cím
A fotók elküldésével a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy képeiket a Vidanet Facebook oldalán
publikálja. A nevezés feltétele továbbá annak elfogadása, hogy a Vidanet a fenti célok érdekében
jogosult a fényképek digitális formában, elektronikus eszközön való tárolására.

A pályázatra érkezett fotók között szakértői zsűri dönt, a zsűri az első három helyezettet díjazza.

A balettfotó-pályázat díja

Első, második, harmadik helyezett díja: a beküldött nyertes fotó vászonra nyomtatva 10
ezer Ft értékben.

A nyertesek nevét a Vidanet Facebook oldalán tesszük közzé 2012. március 13-án, emellett a
pályázókat e-mailben is értesítjük.

A nyeremények átadása

A nyeremények átadására postai úton kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a fotopalyazat@vidanet.hu e-mail címen, a
1203-as telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni.

