2007. december 07. péntek 18 óra Figyelem
változás!
A házipályázat nyílt nap, szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
ÉVADZÁRÓ klubnap:

2007 VADVILÁG MAGYAR TERMÉSZETFOTÓSOK EGYESÜLETE
HÁZIPÁLYÁZAT!
A meghirdetett kategóriák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Madarak
Emlősök
Egyéb állatok
Növények és gombák
Tájképek
Kompozíció és forma
Vegyes kategória (nem természet)

Kategóriánként max. 5 képpel lehet pályázni. A képanyag csak digitális vagy digitalizált
dia lehet 1800x 1200 pixel felbontásban, a kategóriánként külön mappába rakott
képeket dvd, cd, vagy bármilyen adathordózón hozzátok el. A képeknél max 20%-os
vágást elfogadunk ennek megítélését minden klubtag becsületére bízzuk, de
panorámaképeket szívesen várunk. Engedélyezett az egész képre vonatkozó
fehéregyensúly, szaturáció, élesítés és expozíció kompenzáció, szenzor piszkok
kiretusálása és a többszörös expozíció is megengedett. A kép egyéb retusálása és
manipulálása tilos. Kétes esetben a zsűri utólag kérheti az eredeti RAW fájlt vagy a dia
pozitívot.
A 7-es vegyes kategóriába nem természetfotókat várunk, hanem egyéb más területen
készített (zsáner, akt, infra képek, humoros werk, érdekes formák, árnyékok és fények)
fényképeket. Ebben a kategóriában minden módosítás megengedett, de az eredeti
méretnél 20%-nál nagyobb vágást nem fogadunk el. Zsűrizés pontozásos módszerrel
történik, csak és kizárólag meghívott zsűritagokkal, majd eredményhirdetés,
díjátadással.
Ui: a képek kategóriánként külön mappában szerepeljenek a következő elnevezéssel
kat1, kat2 stb. példa kat1jegmadar.

FONTOS !!!
Aki hozz pályázati anyagot az legkésőbb 17.00-ra jöjjön el.
Tiszteljük meg a zsűrit azzal, hogy előre bemásoljuk a vetítésre szánt anyagokat.
A házipályázaton csak rendes tagok vehetnek részt, de azok remélem minél többen.

Etikus pályázat, minden klubtagot megkérek, készüljön rendesen a pályázatra. A tét
igen komoly az év végi díjazott és sikeresebben szereplő képek lesznek az alapjai a 2008as MAFOSZ és FIAP WORLD CUP pályázatoknak.
Minden kategória győztes kap egy ajándékot és lesz egy ÉV KÉPE fődíj is.
Zsűritagok: Elismert és neves természetfotósok és fotóművészek lesznek.
Várható zsűri:
Dr. Perényi János természetfotós (Nimród fotóklub elnöke)
Krivánszky Árpád újságíró fotógráfus (FotoMozaik)
Láng István természetfotós
Suhayda László természetfotós
Szekeres János természetfotós
Fotós baráti üdvözlettel: Imre Tamás fotográfus elnök
Minden kedves klubtagot és pártoló tagot szeretettel várunk!!!

