„Fotoszintézis 2009.” címmel
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
• TÁJ – TERMÉSZET – KÖRNYEZET:
Ebbe a kategóriába olyan képeket várunk, amelyek a vidéki táj természeti szépségeit, a vidék természetes és épített kulturális örökségeit
mutatja be.
• RÉGIÓK, EMBEREK, HAGYOMÁNYOK :
Ebbe a kategóriába olyan képek tartozhatnak, amelyek a vidéki környezetben élõ emberek mindennapi életébe engednek bepillantást, bemutatva a múlt és a jövõ kapcsolatát, a hagyományok ápolását,
a különleges mesterségeket.
• EURÓPA ARCAI :
Ebbe a kategóriába olyan portrékat várunk, amelyek egy-egy tájegység jellegzetes arcvonásait tükrözik vissza.

„Nyissa ki a szemét!
Nem bántja a szemét?” címmel
A pályázat célja a lakosság figyelmének felhívása az illegális szemétlerakó
helyek problémájára. Megfigyeltük, hogy a tiltó táblák szövegezésének stílusa
igen sokféle lehet, és a megfogalmazás jellemzõ a tábla kihelyezõjének (önkormányzat, vállalkozás, magánszemély stb.) a szemétlerakáshoz való viszonyára.
Mindenféle stílusú (humoros, udvarias, durva stb.) tábla fotójával lehet
pályázni.

A beérkezett fényképekbõl vándorkiállítást rendezünk
a 2010-es év folyamán,
valamint további megjelenéseket biztosítunk az adott
térséget bemutató kiadványokban, szóróanyagokban.
A kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy a beküldött és
kiválasztott fotókkal szabadon rendelkezzenek
(kiállításokon, nyomdai termékeiken való
megjelentetés stb.)

Nyeremények

Nyeremények

A legjobb pályamunkák benyújtóinak díja 2 fõ részére hétvégi
szállás teljes ellátással a NATURAMA Szövetség területén lévõ
három csillagos szálláshelyen.

A legjobb képet beküldõ számára a fõdíj 30.000 Ft, a második
és harmadik helyezett értékes tárgynyereményekben részesül.

Beküldési határidõ (az elektronikus levél, e-mail, illetve a postai bélyegzõ dátuma):

2009. november 30.
(FIGYELEM, a beküldési határidõ meghosszabbításra került!)
RÉSZVÉTEL:
A pályázaton részt vehet kortól és lakóhelytõl függetlenül bárki, aki a NATURAMA Szövetségben részt vevõ LEADER Helyi Akciócsoportok területén készít képet.
Az alábbiakban megtalálja a Szövetségbe tartozó LEADER csoportokat, azok honlapjain pedig tájékozódni lehet arról, hogy mely települések tartoznak az egyes
csoportok területéhez.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Irodájába postán, ill. a fotopalyazat2009@naturama.hu e-mail címre
digitális formában beküldött, fekete-fehér vagy színes fényképekkel, amelynek szerzõi jogával alanyi jogon a pályázó rendelkezik, és
amellyel más pályázaton korábban nem vett részt.

Részletes pályázati felhívás, adatlap és további információ:

www.naturama.hu

