
MNASZ 2017 legjobb autósport fotója!

Az MNASZ pályázatot hirdet minden 18. életévét betöltő személy számára.
 
A pályázat témája:

Keressük 2017. legjobb autósport fényképét.

Pályaművek elbírálása:

Akkreditált fotósok kategória: A beküldött pályaműveket a pályázat zsűri tagjai  
bírálják el és nevezik meg a győztest.

Nézői fotók kategória: A beküldött pályaműveket a pályázat zsűri tagjai bírálják el és 
nevezik meg a győztest.

Közönségszavazás: A közönségszavazás az mnasz facebook oldalán zajlik, az ott 
legtöbb like-ot kapó kép készítője nyeri meg azt. (minden beérkezett kép,  
automatikusan felkerül az mnasz facebook oldalára)

A pályaművek beadási határideje:
2017. 11. 02.-től, - 2017. 11. 30. éjfélig



Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki a kép készítésekor 
18. életévét betöltötte.

A pályázaton 2 kategóriában lehet indulni.

Akkreditált fotósok (mindenki, aki azon a versenyen ahol a kép készült, fotós  
akkreditációval rendelkezett)

Nézői fotók (mindenki, aki azon a versenyen ahol a kép készült, nem hivatalos 
személyként vett rész)

Csak olyan képekkel lehet pályázni, amik az MNASZ 2017-es naptárában szereplő 
versenyeken, digitális technikával készültek! Digitális utómunka megengedett, de a 
képeken nem lehetnek vízjelek! 

Egy pályázó maximum 5 pályaművel pályázhat, sorozattal nem lehet pályázni!

A pályázatban szereplő képek méretbeli megkötése: 
minimum 2000x 1350 képpont, maximum 5200x3500 képpont nagyságú lehet. 
Minden méretnél a legjobb felbontásban várjuk a fotókat, kizárólag jpg  
formátumban!



A pályázat beadásának módja:
Pályázni kizárólag egyértelmű adatokkal ellátott e-mailben lehet, a fotók  
elektronikus beküldésével.  
 
A képek elnevezése:  
név_melyik versenyen készült_melyik kategóriában indul_sorszám.  
(pl. vass_karoly_mecsekrallye_nezoifoto_1.jpg )
 
A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: social@mnasz.hu 
 
A pályázat beadása során a következő adatokat szükséges megadni:
• pályázó neve,
• e-mail címe,
• telefonszáma,
• melyik kategóriában indul
 

A pályázat díjazása
Az akkreditált fotósok kategóriában induló győztes fotós díja: 
150.000 Ft értékű Camera Kft. ajándékutalvány, ami vásárlásra, illetve javításra 
használható fel.

A nézői fotók kategóriában induló győztes fotós díja: A 2018-as versenyévadra éves 
fotós akkreditációt kap, amivel az MNASZ naptárában lévő versenyeken tud fotózni. 
(kivéve, ahol az FIA akkreditációs rendszere érvényes)

A legtöbb közönségszavazatott elnyerő kép fotósának a díja: 2 db 2018-as évre 
érvényes MNASZ belépő, illetve kisorsolunk 1 főt a szavazók közül is, Ő 1db 2018-as 
évre érvényes MNASZ belépőt nyer. 



Felelősségvállalás, felhasználási engedély:
A pályázó a jelentkezéssel kijelenti, hogy részt kíván venni az 
„MNASZ 2017. legjobb autósport fotója” pályázatán. 

A pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályaművek saját szellemi termékei, a  
pályázaton való részvételt, illetve a pályázattal kapcsolatos felhasználást  
harmadik személy pályaművön fennálló joga nem zárja ki, illetőleg nem korlátozza. 

Amennyiben ezen feltételeknek nem felelne meg a pályázó, az ebből eredő  
következményekért felelősséget vállal, a pályázó esetleges szerzői jogsértése  
következményeiért az MNASZ-t nem terheli felelősség. 

A pályázó jelentkezésével hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveit az MNASZ saját 
kommunikációja során, időbeli és a megjelenés módja szerinti korlátozás nélkül, a 
pályázó nevének feltüntetésével felhasználhassa/megjelentesse.

A pályázat a szakmai zsűri döntéséig indokolás nélkül visszavonható.

A pályázat technikai lebonyolítója az MNASZ Média Bizottsága.

Facebook:  www.facebook.com/magyarnemzetiautosportszovetseg
E-mail:  social@mnasz.hu
Web:  www.mnasz.hu


