
                        

 

A HETEDIK BIHARI FOTÓRIPORTEREK KUPÁJA PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA 
 
 
Az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület, partnerségben a debreceni Partium Házzal, a bukaresti Summit Agro Kft. 
támogatásával, a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) égisze alatt, a X-ik ”Szathmári Pap Károly” Nemzetközi 
Fotográfiai Fesztivál keretén belül, megrendezi a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégió fotóriportereinek VII-ik versenyét. A pályázat 
díjai: a Bihari fotóriporterek- és a debreceni Partium Ház-kupák, illetve érmek. A legreprezentatívabb alkotásokat tárlaton 
mutatják be Nagyváradon és Debrecenben is. 
 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 
01.- A pályázaton a Bihar - Hajdú-Bihar Eurorégióban működő nyomtatott és elektronikus sajtó fotóriporterei, belső és külső 
munkatársai, szabadúszók vehetnek részt, tíz darab, 2021-ben, a két testvérmegyében készült riportképeikkel.  
 
02.- Nevezési díj, a bukaresti Summit Agro Kft. és a Debreceni Partium Ház támogatásának köszönhetően nincs! 
 
03.- Az alkotások elküldése a szabályzat teljeskörű elfogadását jelenti és azt, hogy nem ütközik a szerzői jogokat szabályzó 
törvénnyel. 
 
04.- A pályaműveket kétsoros (100 jel) kísérő szöveggel lehet elküldeni, amelynek tartalmaznia kell a lefotografált esemény 
megnevezését, helyét és időpontját. A képeket a hibátlanul kitöltött nevezési lappal együtt, elektronikus formában, a szerző 
aláírásával kell elküldeni, mely igazolja a mű eredetiségét, és azt, hogy az a szerző személyes alkotása. A szervezők nem 
felelnek a képek szerzői jogra vonatkozó törvény be nem tartásáért. 
 
05.- Minden pályamű (fájl) kódolt megnevezésének meg kell egyeznie az alkotás nevezési lapon szereplő címével. A képek 
kódolását a következőképp kérjük: az első kódcsoport (ugyanaz minden képnél) a szerző által kiválasztott négy betűből álló 
betűkombináció, a következő szám a nevezési lapon lévő sorrendet jelenti. Példaként: DXBY-1, mely azt jelenti, hogy a 
betűkombináció és az első számú alkotás. A megnevezéseket - (mínusz) jellel kell elválasztani. 
 
06. A nevezési lapot elektronikusan, vagy kézzel kitöltve kell elküldeni a megadott címre. 
 
07. Az alkotásokat az eurofotoart@gmail.com e-mail címre várjuk,. jpg formátumban (közepes tömörítésben). A kép mérete 
haladja meg a 2000 x 3000 pixelt, terjedelme pedig a 1Mb-ot, 300 dpi/inch felbontás mellett.  
 
08.- A pályaműveket egy háromtagú zsüri bírálja el: Dr. Ramona Novicov műkritikus, Stanik István médiaszakértő, 
Debrecen, illetve Tóth István AFIAP fotóművész, az ”Euro Foto Art” Egyesület elnöke (zsűrielnök).   
 
09.- A legértékesebb alkotásokat a Bihari Fotóriporterek-, és Partium-kupával, illetve Szathmári Pap Károly arany-, ezüst és 
bronz érmékkel díjazzák. 
  
KIÁLLÍTÁSI NAPLÓ: 

- Beküldési határidő  2022. január 26. 
- Zsűrizés   2022. január 29. 
- Eredményhirdetés  2022. január 31. 
- Kiállítás megnyitója 2022. február 05-én, szombaton 11:00 órakor, az Nagyváradi Városi Múzeumban lévő 

”Euro  Foto Art” Galériában, FIAP Nagyvárad - Románia Kiállítási Központjában. 
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