
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, a Rosvig Kft. és az Inform Média Kft. 
Internetes Hírportáljának (boon.hu) támogatásával KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET 
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÉS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ KÖZÉPISKOLÁSAI, 

VALAMINT A FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
  Egy pályázó max. 15 pályaművel nevezhet, korlátlan gondolati szabadsággal a fenti témán 

belül, a különböző fotótechnikák és stíluselemek szabad alkalmazásával.
  Pályázni kizárólag A/4-es méretű papír alapú, fekete-fehér vagy színes fotóval lehet.
  A pályaműveket elektronikus úton is kérnénk megküldeni a fototraffic2014@gmail.com 

e-mail címre, 200 KByte méretben. Az így beérkezett pályaművek megtekinthetők lesznek 
a www.boon.hu internetes honlapon, ahol az oldal látogatói szavazni tudnak. A legtöbb 
szavazatot kapott pályamű nyeri a közönségdíjat.

   A szerző - a pályázaton történő részvétellel - hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az írott és elektronikus sajtóban 
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül felhasználja propaganda és oktatási célzattal, 
továbbá hozzájárul, hogy alkotását különböző művészeti kiállításokon, balesetmegelőzési 
rendezvényeken díjmentesen bemutathassa. 

   A pályamunkákat névvel, születési, lakcím, és közvetlen elérhetőségi adatokkal (telefon-
szám, e-mail cím) ellátva, oktatási intézmény megjelölésével, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság nevére, és címére (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.)  
kell eljuttatni postai úton.

   Pályázni kizárólag saját készítésű, vagy a szerzői jogokat egyértelműen bizonyított, doku-
mentumokkal alátámasztott művekkel lehet (pl. családi képek, fotóalbum), melyek szerzői 
jogával a pályázó rendelkezik.

   A pályamű mondanivalója és képi megjelenítése nem sérthet személyiségi, kegyeleti 
jogokat, közerkölcsöt, valamint szerzői jogokat, továbbá a pályamű elkészítése során 
figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására, különösen a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ra. 

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:

A díjazás egyéni kategóriában történik, az I-III. helyezett részére. A díjakat a B.-A.-Z. Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság biztosítja. A különböző adó- és járulékvonzatok a B.-A.-Z. Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottságot terhelik. 

DÍJAK: 

  I. helyezés: 50.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
  II. helyezés: 30.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
  III. helyezés: 20.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
  Közönségdíj: 1 db fényképezőgép

A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE:

A beküldött pályaműveket 5 főből álló civil és szakmai zsűri értékeli. A beküldött alkotásokból 
kiállítást szervezünk, melynek ünnepélyes megnyitóján kerülnek átadásra a díjak. 

A PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2014. AUGUSZTUS 31.
A pályázattal kapcsolatban Dr. Lovassyné Németh Mária r. alezredes, 

a B.-A.-Z. MBB titkára, illetve Barnóczkiné Török Edina szolgál bővebb információval 
a 46/514-500, 70-31, 70-25 telefonszámokon, vagy a lovassynen@borsod.police.hu 

és barnoczkine@borsod.police.hu e-mail címeken. 

B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

CÍMMEL.

Az alkotóktól olyan kreatív és figyelemfelhívó pályaműveket (képet vagy képsorozatot) várunk, amelyek alkalmasak a különböző közlekedői csoportok 
(gyalogosok, kerékpárosok, motorosok, autósok), valamint a közösségi közlekedés közlekedési kultúrájának fejlesztésére, közlekedői magatartásuk 

pozitív irányú befolyásolására, a közlekedés sokszínűségének kifejezésére.

A beküldött pályamű mondanivalója járuljon hozzá a biztonságos közlekedés propagálásához, 
a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számának csökkentéséhez, s annak tudatosításához, hogy legfőbb érték az emberi élet.

MINDEN NAP MOZGÁSBAN, 
MINDIG BIZTONSÁGBAN?


