
 

 

„Zöld város kialakítása III. – Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben” 
TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 

 

Pályázati felhívás! 
 

A Sport & Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ a Zöld város kialakítása III. – Vízparti 

rekreációs fejlesztések Győrben” című, TOP-6.3.2.-16-GY1-2019-00003-as azonosítószámú 

projekt keretében fotópályázatot hirdet minden 14. életévét betöltött amatőr és profi fotózást 

kedvelő számára. 

 

A pályázat címe és témája: „Mit jelentenek számunkra a folyók?”  

 

Arra kérjük az alkotókat, hogy alkotásaikkal mutassák be, hogy milyennek látják a győri 

folyókat, a rajtuk zajló vízi életet, a folyók és a város szimbiózisát. A művekben megjelenhetnek 

munkavégzéshez, sporthoz, szabadidő aktív eltöltéséhez kapcsolódó események a régmúlt, a 

közelmúlt és napjaink időszakából. 
 

A fotópályázatra az alkotásokat a műszaki tartalommal és megnevezéssel várjuk: 
 

Képfelbontás minimum:        3000 x 2000 pixel 

File mérete:                           maximum 8 MB 

File típusa:                            JPEG/JPG 

File elnevezése:            szerzőneve_képcíme.jpg (pl.nagyelek_forras.jpg) 
 

A pályázó kizárólag saját készítésű fotókkal nevezhet, amely 2021.01.01. után készültek, 

alkotónként minimum 1 db maximum 5 db fotót várunk. A fotók fényképezőgéppel és telefonnal 

is készülhetnek. 
 

Beküldési határidő: 2022.06.08. 
 

A határidőn túl érkező, és a kiírásnak nem megfelelően benyújtott fotók kizárásra 

kerülnek! 

 

A pályázati anyagokat az alábbi email címre várjuk: 

folyokvarosa@gmail.com 
 

Az email tárgyában tüntessék fel: „Mit jelentenek számunkra a folyók?” 
 

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli, és a legszínvonalasabb művek alkotóit 

jutalmazzuk. 
 

I. helyezett díja: 50.000 Ft értékű utalvány, oklevél 
 

II. helyezett díja: 30.000 Ft értékű utalvány, oklevél 
 

III. helyezett díja: 20.000 Ft értékű utalvány, oklevél 
 

+ Különdíj 
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A legjobb 25 kiválasztott pályázati munka online felületünkön 

(www.facebook.com/sportandbalance.gyor) 2022. június 13-től bemutatásra kerül, illetve a 

díjazott pályaművek nyomtatott formában kerülnek bemutatásra a díjátadón. 

 

Díjátadó helyszíne: Panoráma Győr, 9026 Győr, Kálóczy tér 10. 

facebook.com/panoramagyorbythp 
 

Díjátadó időpontja: 2022.06.21. 16.30 óra 
 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: 

            

E-mail: folyokvarosa@gmail.com 

 

A beérkezett pályaművek kizárólag a Zöld város kialakítása III. – Vízparti rekreációs fejlesztések 

Győrben” című, TOP-6.3.2.-16-GY1-2019-00003-as azonosítószámú projekt keretében kerülnek 

felhasználásra, a kinyomtatott pályamunkák a pályázat célterületén működő intézmények, 

sportszervezetek számára kerülnek átadásra. 

 

Minden pályázó a fotója beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes 

adatokat a szervező a pályázat idején kezelje és tárolja. Amennyiben egy pályázó alkotását vissza 

akarja vonni, erre lehetősége a folyokvarosa@gmail.com címen van lehetősége, amit a szervező 7 

munkanapon belül eltávolít és erről írásban értesíti a pályázót.  

 
 

Győr, 2022.05.18.        

 

                                                                             Tisztelettel:                                                                                                                                                                                                                                        

 Németh Zsolt 

                                                                                                 Sport & Balance  
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