
 

 

Pályázati felhívás 

„Kamera Família” fotópályázat 

 

2018 a családok éve! A Hajdú-Bihar megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

szervezésében meghirdetjük a „Kamera Família” című kreatív fotópályázatunkat, Hajdú-Bihar 

megyei általános iskolák alsó tagozatos diákjai részére.  

Nevezés témaköre: Nyári családi fotó 

Pályázók köre: Hajdú-Bihar megye bármely településén élő és tanuló általános iskola alsó 

tagozatos diákja. 

A pályázatra olyan fotókat várunk, amelyek megjelenítik a pályázó diák egyik kedves nyári 

emlékét. A pályázat részeként benevezett fotó mellékleteként kérjük megküldeni szöveges 

tartalom formájában (minimum fél – maximum egy oldalban) összefoglalva, hogy miért 

kedves számukra nevezett kép, miért tetszik az adott fotó; milyen élményt jelentett számára 

az adott pillanat, vagy esemény. 

A pályázati adatlap letölthető a következő linken: 

http://egyenloesely.hu/2018/06/01/kamera-familia/  

A pályázatra nevezett fotókat szakmai zsűri értékeli és bírálja el. Az első, a második és a 

harmadik helyezettek értékes díjakat kapnak. 

A beérkezett pályaművek publikálásra kerülnek az Egyenlő Esély Egyesület honlapján, és a 

www.facebook.hu/egyenloeselyegyesulet oldalakon. 

Technikai kritérium: A digitálisan megküldött fotókat jpeg formátumban kérjük megküldeni. 

 

Pályázati nevezési határidő: 2018. szeptember 14. (péntek) 12:00  

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet a szükséges 

mellékletek kitöltésével, csatolásával! Ezen dokumentumok kitöltése történhet kézzel vagy 

géppel írott formában is. 

A pályázat benyújtása:  

A pályázatok benyújtása történhet elektronikusan e-mailben, valamint postai megküldéssel, 

vagy személyes átadással (irodánkban) is egyaránt. 

 Az elektronikusan benyújtandó pályázatokat a hajdu.eselyhaz@gmail.com email 

címre megküldve szükséges benyújtani a pályázat nevezési határidejéig. A pályázati 

adatlapot és mellékleteit szkennelt formában a pályázat tárgyát képező fotót 

digitálisan jpeg formátumban. 
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 A postai, vagy személyes benyújtást során kérjük a nyomtatott formában a 

dokumentumokat zárt borítékban megküldeni a következő címre:  

Egyenlő Esély Egyesület - Hajdú-Bihar megyei Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Ház 

4025 Debrecen, Simonffy u. 21. 

A borítékra írjátok rá: „KAMERA FAMÍLIA” 

 

A pályázat során felmerülő kérdéseket a +36 20 263 7555 telefonszámon, vagy a  

hajdu.eselyhaz@gmail.com címre várjuk. 
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