
„Állati jó!” fotópályázat – pályázati felhívás 
 

A fotópályázati felhívás a természetes környezetükben megörökített állatokat bemutató 
alkotások beküldésére szól. 

A pályázat részletei 
Kedves Fiatalok! A fotópályázat célja, hogy a versenyzők a fényképezőgép lencséjén 
keresztül is megfigyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és növényvilágot, és mindez 
ösztönözze őket a természeti és az épített környezet megóvására, védelmére. Illetve a szülők 
támogassák gyermekeik természethez való kötődésük kialakulását, illetve ennek 
megörökítését. 

A pályázaton részt vehet 16 éves kor alatt, lakóhelytől függetlenül bárki, aki a pályázati 
feltételeket elfogadja.  
A pályázaton a szülőnek kell neveznie a gyermekét, illetve a gyermeke által készített fotót. 

A pályaműveket a Datatrans közzéteszi a weboldalán, illetve Facebook oldalán. 

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat, valamint 
felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. 
Felmerülő kétségek esetén a pályázónak kell igazolnia, hogy a fotót ő készítette. Ebből eredő, 
esetleges vitákban a kiírók és a szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták 
teljes következményeit a pályázó viseli. 

Olyan képeket várunk, amelyeken az állatok saját természetes környezetükben láthatók, így 
házi állatok képei nem nevezhetők. 

A képek készülhetnek erdős környezetben, természetes vizek mellett vagy nyílt területeken is. 
Az alkotások főszereplője bármilyen természetes közegében élő állat lehet, legyen akár 
gerinctelen, madár, kétéltű, hüllő, ízeltlábú vagy emlős. 

 Pályázat benyújtása 
A pályázatra szánt képpel kizárólag elektronikus úton a lenti linken lehet nevezni.  
A pályázat tartalmaznia kell a következő adatokat: 

• név 
• cím 
• telefonszám 
• email-cím 
• képkészítő eszköz neve és típusa 
• kép készítésének a dátuma 
• pályázat címét 

  



Fontos: 

A képek hosszabbik oldalának minimum 2000 pixel, maximum 6000 pixel hosszúságúnak 
kell lennie. Készülhetnek mobiltelefonnal, illetve fényképezőgéppel is. 

A pályázati képek feldolgozása során a következő digitális módosítások alkalmazhatóak: 

• szintek (levels) 
• gradációs görbék (curves) 
• fehér- és színegyensúly (white és color balance) 
• színezet/telítettség (hue/saturation) 
• fényerő/kontraszt (brightness/contrast) 
• élesség (sharpness) 
• árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight) 
• zajszűrés (noise reduction) 

Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett. 

Bármilyen oldalarányú kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek 
betartására (1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9). 

Az EXIF adatok minden fájl esetében kötelezőek. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem megfelelő fotók kizárásra kerülnek. 

A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem vitatható. 

A virtuális nevezési oldal kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a kiírás feltételeket. 

Pályázat leadási határideje: 2021.10.17. 23 óra 59 perc (frissítve) 

Pályázatok elbírálása és díjazása 
A beérkezett alkotások közül két körben kerül ki a győztes. 

Első körben egy közönség szavazás alapján választjuk ki a legizgalmasabb munkákat, majd a 
második körben történik az online közösség által legtöbbre tartott fotók zsűrizése. 

Csak az alábbi pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé: 

• a pályázat a szabályzat előírásainak megfelelően került benyújtásra 
• a közönségszavazás alapján elérték a minimum helyezést, az alábbiak szerint:  
o 100 vagy kevesebb pályázó esetén, a közönség szavazás alapján a legjobb 20 kerül a 

zsűri elé 
o 101-300 pályázó között, a közönség szavazás alapján a legjobb 30 kerül a zsűri elé 
o 301-500 pályázó között, a közönség szavazás alapján a legjobb 40 kerül a zsűri elé 
o 501-1000 pályázó között, a közönség szavazás alapján a legjobb 50 kerül a zsűri elé 
o 1001 vagy több pályázó esetén, a közönség szavazás alapján a legjobb 100 kerül a 

zsűri elé 



A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett pályázatokat. A zsűri minden 
tagja meghatározott számú pontot adhat egy-egy fotóra. A fotók sorrendjét a zsűri tagjai által 
adott pontszámok összesített eredménye határozza meg. 

Amennyiben két vagy több alkotás is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a 
zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. 
Ilyen esetben minden zsűritagnak egy (1) szavazata van. 

A legtöbb szavazatot kapott első, második és harmadik helyezettet díjazzuk. 

• 1. hely: 40.000 Ft – os ajándékutalvány 
• 2. hely: 20.000 Ft – os ajándékutalvány 
• 3. hely: 10.000 Ft – os ajándékutalvány 

(Az ajándékutalványok választhatók: műszaki, könyv, vagy játék) 

A pályázat leadásakor kell megjelölni, hogy milyen ajándékutalványt szeretnél, ha helyezést 
érsz el. Az alábbiak közül lehet választani: 

• Libri könyvutalvány 
• Media Markt ajándékutalvány 
• REGIO játék ajándékutalvány 

A pályázatokra az első körben szavazni online lehet, miután az összes pályázat beérkezett. 

A pályázati kiírásnak megfelelő alkotások beküldőit minden esetben alkotói elektronikus 
emléklappal jutalmazzuk. 

Pályázatokat a szervező által felkért zsűri fogja pontozni. Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
zsűri személyi összetételét módosítsa. 

Zsűrizés várható dátuma: 2021.11.18. és 2021.11.30. között. 

További információk 
• Telefon: +36-70/799-8859; +36-70/366-6366 
• E-mail: palyazat@dtnet.hu 

Az első körös közönség szavazás menete: 
Az alkotások felkerülnek a Datatrans Internet Kft. Facebook oldalára, illetve a 
www.datatrans.hu weboldalra. A weboldalon csak megtekinteni lehet a pályázatokat. 

Szavazás várható időtartama: 2021.10.26 – tól, 2021.11.18 – ig. (frissítve) 

Szavazni Facebookon lehet az alábbiak szerint: 

• A képen szereplő bármilyen hangulat jel – 1 pont 

Datatrans Internet Kft. Facebook oldala: https://www.facebook.com/datatrans.hu 

http://www.datatrans.hu/
https://www.facebook.com/datatrans.hu


A szavazás lezárása után összesítjük a gyűjtött pontokat, melyek mennyisége alapján 
határozzuk meg a fotók sorrendjét. 

FONTOS: az értékelhető szavazatokhoz, az albumban szereplő képet kell hangulatjellel 
ellátni, mert a megosztott posztra érkező lájkok, nem látszanak az eredeti képnél. 
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