
 
Az Alliance Française egyesületek fotópályázata 

 

Téma 

„Gasztronómia és étkezési szokások” 
 
Szabályzat 
 
A részvétel feltételei: 
A pályázaton részt vehet bármely amatőr, vagy profi fényképész. A zsűri tagjai nem versenyezhetnek.  
A verseny két kategóriában indul : 

- gimnazisták (15 éves kortól) 
- felnőttek 

 
Kategóriánként három díjat osztunk ki:  
 
A kategória első díja: 45 000 HUF 
A kategória második díja: 30 000 HUF 
A kategória harmadik díja: 15 000 HUF 
 
Dátumok: 
A versenyre nevezni 2019 január 5.-től 2019. március 31.-ig lehet.  
A  zsűri 2019. április 12.-én hozza meg döntését Budapesten.  
A zsűri tagjai:  
László Krisztina, a magyarországi Marie-Claire magazin főszerkesztője 
Mucsy Szilvia,  a Budapest Fotó Fesztivál igazgatónője 
Rémon Stephan, a Sofitel Budapest vezető séfje 
Szkuta Jérôme, a magyarországi francia nagykövet séfje 
  
2019 májusában egy kiállítás lesz látható a pályamunkákból a budapesti Francia Intézetben. Erre a 
kiállításra 10 versenyző munkáit, összesen 20 fotót válogat a zsűri.  
 
A versenyen való részvétel módja: 
 
Minden versenyző két fotót küld emailben. A beküldés határideje 2019.  március 31.  
 
A jelentkezési lapon a következő információknak kell szerepelni:  
 

- név, utónév, születési idő 
- cím, telefonszám 
- a fénykép készítésének helye és ideje 
- a fénykép címe 
- leírás a képről (fakultatív) 



 
 
A résztvevők a fényképeiket minimum 1200 x 900 pixeles felbontásban jpeg fromátumban elmentve 
szíveskedjenek küldeni.  
 
A munkákat eredetiségük, minőségük és a témával való egyezésük szerint ítéli meg a zsűri.  
A versenyen való részvétel jelenti egyúttal a jelen szabályzat elfogadását. A szabályzat megsértése a 
versenyző kizárását eredményezi.  
 
A  résztvevők belegyeznek, hogy munkáik nyomtatásra és kiállításra kerüljenek. Szerzői jogokat nem 
érvényesítenek. 
 
A fényképek nem ábrázolhatnak felismerhető módon kiskorút. A felismerhetően ábrázolt nagykorúak 
belegyezése szükséges a kép versenyeztetéséhez. A magyarországi Alliance Française egyesületek 
elhárítanak minden felelősséget a képekkel kapcsolatos személyi jogi kérdésekben, az ezzel 
kapcsolatos felelősség a résztvevőket terheli.  
 
A nyertesek vállalják, hogy a díjak után teljesítik a magyar törvény előírásai szerinti fizetési kötelezettségeket. 
 

 
Kapcsolat: 
 
Alliance française de Debrecen: debrecen@af.org.hu 
Alliance française de Győr: afdegyor@gmail.com 
Alliance française de Miskolc: miskolc@af.org.hu 
Alliance française de Pécs: pecs@af.orh.hu  
Alliance française de Szeged: szeged@af.org.hu 
 

 
Jelentkezési lap (a képekkel együtt kell elküldeni):  

Név : Utónév : Születési idő : 

Cím :  Telefonszám : 

Email : 

Kategória :                                   Gimnazista               Felnőtt 

Fényképek (cím, dátum és helyszín, leírás (fakultatív) : 

N°1 
 
 
 
 
 
 

N°2 
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