valamint a

Együttműködő partnerek:

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT AZ EURÓPAI TERMÉSZETET! – Fotópályázat a Natura
2000 hálózat és az Élőhelyvédelmi Irányelv születésének 20. évfordulója
alkalmából

Az európai emberek még ma is méltán büszkék lehetnek arra a gazdag és változatos élővilágra,
aminek az öreg kontinens ad otthont, s aminek a hód, a jégmadár, a kökörcsin és a lankás
pannon homoki gyep is szerves részét képezik. Mi, emberek mindennek élvezzük a szépségét,
használjuk a tőlük származó előnyöket, és felelősséget vállalunk azért, hogy mindezt
megőrizzük a jövő

nemzedékeinek.

Az

Európai Unióban

ezeket

az

értékeket

az

Élőhelyvédelmi Irányelv (a Madárvédelmi Irányelvvel karöltve) illetve az érintett
területekből álló Natura 2000 hálózat biztosítja. Mindezek közel 1000 európai jelentőségű
állat- és növényfaj, és 200, úgynevezett “élőhely-típus” (speciális típusú erdők, rétek, vizes
élőhelyek) védelmét szolgálják.
Hogy megünnepeljük az Élőhelyvédelmi Irányelv születésének 20. évfordulóját, és
ennek apropójából megmutassuk az európai biológiai sokféleség igazi értékeit, a CEEweb a
Biológiai

Sokféleségért

Egyesület és

a Bolgár

Biológiai

Sokféleségért

Alapítvány (Bulgarian Biodiversity Foundation) a BROZ – Regionális Egyesület a
Természetvédelemért és a Fenntartható Fejlődésért (BROZ – Regional Association for
Nature Conservation and Sustainable Development), a Macedón Ökológiai
Mozgalom (Ecological Movement of Macedonia), a Macedón Ökológiai Szövetség
(Macedonian Ecological Society), a Rodope Környezetvédelmi Egyesület, a Lengyel
Természetbarátok Klubja (Naturalists’ Club Poland) és a Nimfea Természetvédelmi
Egyesület támogatásával fotópályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

1. Natura 2000 fajok és élőhelyek – védjük meg természeti örökségünket! –
Mutasd meg természeti örökségünk szépségét és készíts képet a Natura 2000 1 hálózat
valamelyik védett élőhelyéről vagy a hálózat egy védett növény-, vagy állatfajáról.
2. Túlélésünk

kulcsa

a Natura

2000

hálózat

nyújtotta

ökológiai

szolgáltatások – A Natura 2000 hálózat számos szolgáltatást nyújt nekünk a
kikapcsolódástól a mezőgazdasági terményeken át egészen a természeti katasztrófáktól
való védelemig.2
Szóval ha természetbarát, vagy túrázó, netán fotóguru vagy, vagy egyszerűen csak
valaki, aki élvezi és értékeli a természet nyújtotta örömöket, porold le a
fényképeződ, lépj ki a zöldbe és készíts pár lenyűgöző képet, amik kapcsolódnak a
Natura 20003 hálózathoz. A beérkezett és a feltételeknek megfelelő fényképeket a
II. Nemzetközi Green-Go Rövidfilmfesztivál alkalmával kiállítjuk, illetve a
CEEweb online galériájában is bemutatjuk.
DÍJAK:
Első helyezett a Natura 2000 fajok és élőhelyek – védjük meg természeti
örökségünket! kategóriában:


Három teljes nap a lélegzetállító szépségű Nyugati Rodopéban Bulgáriában (Natura
2000 oltalom alatt álló területei a Trigrad-Mursalitza és Rodopi-Zapadni) egy helyi
természetfotós kíséretében. A festői hegyvonulatokon a nyertesnek egyedülálló
lehetősége nyílik arra, hogy olyan fajokról készítsen fényképet, mint a balkáni zerge, a
barna medve, a siketfajd, a hajnalmadár, a háromujjú hőcsik, a hegyi apolló lepke,
orchideafajok és sok más különleges élőlény. Tudj meg többet erről a Natura 2000
területről és az itteni zöld turizmus lehetőségeiről, illetve nézegess a Rodopéról készült
fényképeket itt: http://www.bbf.biodiversity.org4

Túlélésünk kulcsa a Natura 2000 hálózat nyújtotta ökológiai szolgáltatások

1

A Natura 2000 hálózattalkapcsolatban további információkat és oltalom alatt álló fajokról és élőhelyekről a
CEEweb illetve az Európai Bizottság honlapján, vagy szinte bármelyik természetvédelemmel kapcsolatos portálon
olvashatsz.
2

Az ökoszisztéma szolgáltatásokról itt olvashatsz bővebben

3

A http://natura2000.eea.europa.eu/ oldalon megnézheted, hogy hol vannak európában Natura 2000 területek

A szervezők biztosítják a szállást és az ellátást (négy éjszakára), a kíséretet és az ország határain belüli közlekedést.
A szervezők nem garantálják, hogy a kiírásban szereplő összes faj megtekinthető lesz, azok előfordulása nagyban
függ a terület látogatásának idejétől (napszak, évszak). A Bulgáriába történő oda és visszautazást, illetve egyéb
járulékos költségeket (biztosítás, adók, egyéb költségek) szükség esetén a nyertes pályázó fedezi. A szervezők a
személyi és tárgyi sérülésekért, veszteségekért felelősséget nem vállalnak.
4



Egy nap a méltán híres és az UNESCO által a Világörökség Részévé nyílvánított
Hortobágyon egy jól képzett és sokat tapasztalt helyi vezetővel, aki

elmesél és

megmutat neked mindent, amit a parkról tudni lehet! Egy egyedülálló lehetőség egy
festői szépségű élőhelyen lévő fotózásra olyan őshonos vagy vonuló madarakról mint a
daru, a túzok, vagy a nagy ragadozómadarak, vagy éppen az ürgékről, hermelinről,
menyétről, illetve a hortobágyi őshonos magyar háziállat-fajtákról. Egy tapasztalt
“hortobágyi” kíséretében eltöltött nap bármely fotós számára fejelthetetlen élmény!5
A mindkét kategóriában a közönségdíjas nyereménye:


Természetképes fotóalbumok

KÖVETELMÉNYEK:
Határidő: 2012. november 15.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: photocontest@ceeweb.org
A fényképeket csakis és kizárólag elektronikus formában áll módunkban fogadni (JPG
kiterjesztés)
Egyetlen jelentkezőtől (a pályázó által csatolt fényképekkel együtt) a beérkező pályaművek és a
pályázat együttes mérete ne haladja meg a 15 MB-ot.
Egy pályázótól maximum öt fényképet fogadunk el mindkét kategóriában. A fényképfájlok
elnevezésének tartalmaznia kell: a fotós nevét és a kép címét, a következők szerint:
Vezetéknév_Keresztnév_Cím.jpg
A jelentkezéskor küldött e-mail az alábbiakat is tartalmazza:


A helyszín (a Natura 2000 terület neve), ahol a fénykép készült,
vagy



A fényképen szereplő Natura 2000 faj neve (angolul és/vagy latinul)



Ezen felül, amennyiben van ilyen, maximum három mondatos képhez
kapcsolódó üzenet, vagy.
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A szervezők csak a Magyarország határain belül történő utazás és szállás, ellátás költségeit fedezik, az országba
történő utazás és a hazautazás költségeit a pályázó fedezi. A szervezők nem garantálják, hogy a kiírásban szereplő
összes faj megtekinthető lesz, azok előfordulása nagyban függ a terület látogatásának idejétől (napszak, évszak).
Magyarország határain belül az utazás és egy éjszaka Hortobágyon történő ellátás és szállás költségeit a szervezők
fedezik. A magyarországra történő oda és visszautazást, illetve egyéb járulékos költségeket (biztosítás, adók, egyéb
költségek) szükség esetén a nyertes pályázó fedezi. A szervezők a személyi és tárgyi sérülésekért, veszteségekért
felelősséget nem vállalnak.

A képfájl technikai paraméterei:


Fájl típusa: JPG (a tömörítés mértéke nem haladhatja meg az Adobe Photoshop JPG 8
tömörítését).



Minimum felbontás: 3 megapixel (kb. 2000*1500 pixel)



manipulált fényképek nem nyújthatók be

Mi nem számít manipulálásnak? Fényképek kivágása • a zavaró elemek levágása • a fénykép
tájolásának megváltoztatása • Fénykép fényerősségének, élességének, kontrasztjának
megváltoztatása • Szín megváltoztatása fekete-fehérré • Analóg fényképek szkennelése miatti
hibák korrekciója
A kiírásnak nem megfelelő nevezésekkel kapcsolatban a szervezők fenntartják a
jogot, hogy a pályázót a versenyből kizárják.

A beérkezett fényképek az alábbi kritériumok alapján kerülnek zsűrizésre:


Natura 2000 tartalom



Kreativitás



Eredetiség



A környezet- és természetvédelmi üzenet minősége



Szakszerűség

A fényképeket mind a két kategóriában kategória specifikus zsűri választja ki, amely egy
hivatásos fotográfusból és természetvédőből áll. A zsűri minden kategóriában egy első
helyezettet választ. Ezenfelül egy-egy közönségdíj is kiosztásra kerül a két kategóriában. A
kategóriánkénti közönségdíj a CEEweb honlapján közzétett nyilvános közönségszavazáson
legtöbb szavazatot szerző fénykép alkotóját illeti meg. A közönségszavazásra 2012 november
19-25-én kerül sor a www.ceeweb.org - on. A nyerteseket emailben tájékoztatjuk 2012
november 27-én, valamint a nyertesek nevei a CEEweb honlapján is elérhetőek lesznek.

Feltételek
A szervezők nem felelősek a szerzői jogot megsértő alkotásokért. A szerzői jogok megsértéséért
minden esetben a pályázók a felelősek. A pályázó a fényképeinek beküldésével automatikusan
elfogadja a feltételeket és beleegyezik abba, hogy a fényképeit a szervezők díj nélkül
felhasználják honlapjukon és ingyenes nyomtatott vagy online anyagaikban, feltüntetve
minden esetben a pályázó nevét és a kép címét. Ezekben az esetekben a pályázó a szerzői
jogokra való hivatkozással nem támaszthat anyagi és jogi követelést. A szervezők a képeket
profitszerzési célokra nem használhatják fel. A szervezők nem hajthatjnak vége jelentős
változtatást a képen a pályázó beleegyezése nélkül.
A verseny az európai Bizottság támogatásával valósul meg.

CEEweb for Biodiversity is a network of non-governmental organizations in the Central and
Eastern European region. Our mission is the conservation of biodiversity through the promotion of
sustainable development.

