
 
IV. KIRÁLYI RÉGIÓ FOTÓPÁLYÁZAT 2011 

 
 
 
A FŐNIX Fotóművészeti Kör meghirdeti a IV. Királyi Régió 2011 Fotópályázatot a Közép-
Dunántúli Régióban élő, alkotó fotográfusok és alkotócsoportok tagjai részére.  
A pályázat célja, hogy az alkotók számot adjanak az elmúlt két év szakmai, művészi 
fejlődéséről, és bemutatkozási lehetőséget kapjanak. 

� A pályázat témája kötetlen. 
� A pályázatra szerzőnként 5 db bármilyen technikával készült monokróm, vagy 

színes fotó adható be. 
� A képek mérete maximum 30x40cm lehet. Az ennél kisebb fotókat 30x40 cm-es, 

legfeljebb 2mm vastag paszpartura kell felhelyezni. 
� A képek hátoldalán nézethelyesen a jobb alsó sarokban kell feltüntetni a kép címét, 

a szerző nevét, pontos lakcímét (telefon, e-mail, stb.), az alkotócsoport nevét (ha a 
pályázó tagja valamelyik közösségnek).  

� A beérkező pályázati anyagokat 3 fős szakmai zsűri értékeli. 
� A zsűri tagjai: Müller Ferenc fotóművész (Budapest) 

• Homoga József fotóművész (Salgótarján) 
• Molnár István Géza fotóművész (Eger) 

� Díjak: szakmai díj:MAFOSZ plakett 
o                I. díj  30000 Ft 
o             II.díj  20000 Ft 
o            III.díj  10000  Ft 
o            Különdíjak 
� A zsűri döntése végleges és megtámadhatatlan. A képek tartalmáért a szerző felelős. 
� A pályázatra elfogadott képek alkotói digitális katalógust kapnak.(CD v. DVD) A 

rendezők a pályázati anyagokat a legnagyobb gondossággal kezelik, az esetleges 
postai sérülésekért felelősséget nem vállalnak. 

� Nevezési díj: 1000 Ft, melyet a beküldési címre, postai úton, „FOTÓPÁLYÁZAT” 
megjelöléssel kérjük eljuttatni.  

� A nevezési laphoz kérjük mellékelni a nevezési díjbefizetés másolatát.  
 
A zsűri által elfogadott képekből 2011.november 11-én 18 órakor kiállítás nyílik 
Székesfehérváron, az Öreghegyi Közösségi Házban. A kiállítás anyaga további bemutatásra 
kölcsönözhető, szállításról a kölcsönvevő gondoskodik. 

� Beérkezési határidő: 2011. október 10. 
� Zsűrizés: 2011. október 20-ig. 
� Kiállítás megnyitó, eredményhirdetés: 2011. november 11.  
� Visszaküldés (kiállítások számától függ) legkésőbb: 2012. március 31. 
� Beküldési cím:  Öreghegyi Közösségi Ház 

IV. Királyi Régió Fotópályázat 2011 
8000. Székesfehérvár, Fiskális u.93. 

 
 
Információ:  Szabó László                            és                              Szabó Márta 
                 T: 06-20-9422090                                                   T: 06-30-2703849 
e-mail: szabo.laszlo98@chello.hu                                   e-mail: sz_marta@freemail.hu 
vagy     protonkkt@freemail.hu  
 
  
 


