
 
 

Élelmiszerbank fotópályázat  
 
 

Mottó: „Szeretem ha a kisfiam leeszi a ruháját – mert az azt jelenti, hogy végre 
volt mit ennünk”  

 
 
Fotópályázatunk kiírásával célunk az, hogy jelenlegi és leendő támogatóink felé meg tudjuk mutatni, hogy az 
Élelmiszerbank tevékenységére nagy szükség van, illetve, hogy bemutassuk, az Élelmiszerbank által közvetített 
adományok örömet okoznak azoknak, akik azt megkapják. 
 
 
A pályázatra az alábbi témákban várunk fényképeket: 
 

- Az étkező gyermek „műalkotásai”:  
o egy „művészien” összemaszatolt ruha/ partedli vagy maszatos tányér 

- Az ételkészítés öröme 
o Főzés, szendvicskészítés, stb. közben készített képek, amelyek az Élelmiszerbanktól kapott 

alapanyagok felhasználásával készülnek (nem kötelező, hogy minden alapanyag 
Élelmiszerbankos legyen) 

- Az étkezés öröme 
o Evés közben készített képek, bármilyen Élelmiszerbanktól kapott élelmiszer vagy (részben) 

abból készített étel elfogyasztása, egyénileg vagy családilag/csoportosan  
 
Ami minden esetben fontos, hogy nem a szegénységet akarjuk „dramatizálni”, hanem az étel, az étkezés 
örömét, tehát elsősorban örömteli, vidám képeket kérünk/várunk! 
 
Nevezési feltételek:   
 

• A pályázat nyílt, a nevezési feltételek elfogadásával bárki részt vehet rajta, aki már kapott 
élelmiszeradományt az Élelmiszerbanktól (nincs megkötés az alkotó életkora és a kép keletkezésének 
idejét illetően sem). 

• A pályázó lehet magánszemély vagy szervezet is. 
• Pályázónként maximum 6 képpel lehet nevezni. 
• A beadandó képek paraméterei: JPG vagy PNG formátum, lehetőleg a legjobb minőség. 
• NEVEZÉSI Díj NINCS. 

 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. szeptember 15. éjfél 

 
 
 
Képek beküldése:  
 

• E-mailen fotopalyazat@elelmiszerbank.hu 
• Fájlmegosztó segítségével (mammutmail.com, toldacuccot.hu, wetransfer.com, stb.) 
• Papírképet NEM fogadunk el. 
 

A pályázati anyagon tüntessék fel a pályázó 
• Nevét 
• Telefonszámát 
• E-mail címét 

 
Díjak:  
 
I. díj: Oklevél + 50 kg-os vegyes élelmiszercsomag  
II. díj: Oklevél + 40 kg-os vegyes élelmiszercsomag  
III. díj: Oklevél + 30 kg-os vegyes élelmiszercsomag  
 
Szervezet pályázata esetén az élelmiszercsomagokat a díjazott képen szereplők kapják. 



 
 

 
Zsűrizés: 
 
A beérkezett pályaműveket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület bírálja el. 
 

 
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 30-ig 

 
 
Javaslatok/tanácsok a képek elkészítéséhez: 
 

• Lehetőség szerint minél életszerűbb, minél kevésbé „beállított” képeket készítsenek. 
• Egy adott beállításból készítsenek több képet és abból válasszák ki, hogy melyik sikerült a legjobban – a 

kiválasztáshoz ne a telefon képernyőjén, hanem számítógépen nézzék meg a képeket, a képek tartalma 
és minősége (pl. élesség, fények) így sokkal jobban láthatóak. 

 
 
Szerzői jogok: 
 

• A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. Ezen feltételek megsértése esetén a 
pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. 

• A pályázó elfogadja, hogy a döntőbe és így az oldalra csak azok a nevezett fotók kerülnek feltöltésre, 
amelyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, illetve elérik azt a szintet, amit a fotópályázat kiírója elvár. 

• A pályázó a regisztrálással a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szerzői alkotása, továbbá 
felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. 

• A pályázat benyújtója a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója jogosult 
használni az alkotást az Élelmiszerbank tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs anyagokhoz 
Ennek érdekében nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló és területi,korlátozás nélküli jogot ad 
bármely kommunikációs csatornán, médiumban történő nyilvános felhasználásraaz Élelmiszerbanknak. 

• Pályázó a pályamű benyújtásával azt is kijelenti, hogy a képeken esetlegesen szereplő valamennyi 
személytől megszerezte a fenti felhasználáshoz kapcsolódó hozzájárulás(oka)t. A pályázó a mű 
felhasználásért jogdíjra nem jogosult. 

• Az Élelmiszerbank jogosult a művek sokszorosítására. 
• A pályaművek felhasználására, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire a nem szabályozott 

kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény az irányadó. 
 
 
 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület  
 
 


