
Mit jelent számodra a véradás?! - fotópályázat

Az Országos Vérellátó Szolgálat "Mit jelent számodra a véradás?!" címmel fotópályázatot
hirdet három kategóriában.

Belegondoltál  már abba, hogy miért van szükség véradásra? Mi a véradás lényege? Miért
adsz vért? Miért fontos, hogy másokat "rávegyél" a véradásra? ...és, ha nem lenne véradás?
Ha egy közeli hozzátartozódnak lenne szüksége vérre? Ha véradásoddal megmenthetnél egy
újszülöttet és édesanyját? 

Itt  a  lehetőség,  hogy  a  fenti  kérdésekre  most  vizuálisan  megjeleníthető  választ  adj,  és
megmutasd a nagyvilágnak, hogy egy fotóval is kifejezhető: Az élethez vérre van szükség! 

Kategóriák:

• Dokumentum fotó  (a valóságnak megfelelő  módon mutatja  be magát  a véradást,  annak
folyamatát,  vagy lépéseit.  De  ide  tartozik,  ha  lefényképezi  azt  az  életből  ellesett  olyan
pillanatot, ami megmutatja miért van szükség a véradásra pl.: baleset, újszülött, bármi)

• Image fotó (bármi, ami a véradás lelki lényegét mutatja meg. Itt nem fontos a tényszerűség:
az egymásra utaltságot, a kiszolgáltatottságot, az önzetlenséget, az összetartozást bármely
módon kifejező jelenet szerepelhet a fotón)

• Selfie

Ki vehet részt a pályázaton:

• A pályázat  nyilvános,  azon bárki  részt  vehet  (pl:  amatőr-,  profi- (hivatásos),  sajtófotós,
diákok)  életkortól,  foglalkozástól  függetlenül,  de  magyarországi  lakóhellyel  kell
rendelkezni.

• Egy személy egy kategóriában küldhet be pályaműveket

Az Országos Vérellátó Szolgálat alkalmazásában álló dolgozó, illetve hozzátartozóik nem vehetnek
részt a pályázaton

A pályázatra  bármilyen  fotó  készítésére  alkalmas  eszközzel lehet  fotókat  készíteni (pl.
hagyományos fényképezőgép, mobiltelefon, tablet).

Pályázati művek paraméterei:

• A fotók felbontása legalább: 2048*1152 px
• A fotók formátuma: JPG, PNG
• A fotók kivitele: színes és fekete-fehér

Amennyiben a  pályázat nem felel meg a fenti paramétereknek, a pályázatot nem áll módunkban
elfogadni! 



A pályázat időtartama: 2016. június 20. – 2016. augusztus 31.

Nevezési és regisztrációs díj nincs. 

Díjazás (kategóriánként):
I. helyezett nettó 100 ezer forint
II. helyezett nettó 75 ezer forint
III. helyezett nettó 50 ezer forint
 
A díjak visszatartásának, megosztásának jogát fenntartjuk!

A pályázat menete:

• Egy személy csak egy kategóriában küldhet be pályázati anyagot

• A fotópályázaton egy személy a kiválasztott kategóriában max. 5 képpel pályázhat 

• Adatok pontos megadása - név, születési dátum, e-mail cím, kategória megnevezése (ezek
hiányában érvénytelen a pályázat).

• A fotókat egyedi, jól beazonosítható címmel kell ellátni 

• A pályázatra egy személy maximum öt e-mailben küldheti el fotóit. Az első elektronikus
levélnek tartalmaznia  kell a  következőket:  a  fentebb  felsorolt  adatokat,  valamint  egy
hozzájárulási nyilatkozatot, hogy a pályázatra benyújtott fotókat az OVSZ rendelkezésére
bocsátja, amelyeket az OVSZ (nyilvánosan is) felhasználhat a véradás népszerűsítésére. 

• A fotókat a  fotopalyazat@ovsz.hu címre kell  megküldeni  2016.  augusztus 31-én, 23:59
percig.

Amennyiben  a  pályázat  menete nem felel  meg  a  fenti  paramétereknek,  a  pályázatot  nem  áll
módunkban elfogadni! 

Kiállítás és díjátadó: 
A pályaművekből  az  OVSZ  díjátadóval  egybekötött  kiállítást  szervez 2016.  novemberben, a
Véradók Napjának hetén. 


