
                                                       
 

"Gyorsabban, magasabbra, erősebben"

 

   

 

A "Gyorsabban, magasabbra, erősebben" fotópályázat bemutatása 

Az Alliances françaises fotópályázatának célja a sport értékeinek értelmezése à fotókon 

keresztül, a 2024-es párizsi olimpiai és paraolimpiai játékok kontextusában.  

A pályaműveket eredetiségük, művészi minőségük és a témához való kapcsolódásuk alapján 

bírálják el. Fontos, hogy a fotók Magyarországon készüljenek, olyan emberek által, akik 

jelenleg is az országban élnek. 

A zsűri által kiválasztott művek először online egy virtuális galériában kerülnek kiállításra. Ha 

lesz rá lehetőség a Francia Intézetben vagy az egyik Alliances française-ben, is szeretnénk 

kiállítást rendezni a legjobb alkotásokból. Ebből az alkalomból a verseny győztesei, a zsűri és 

a közönség meghívást kapnak a díjátadó ünnepségre. 

A magyarországi Alliances françaises-ek digitális formában népszerűsítik a versenyt a 

honlapjukon és a közösségi oldalaikon. A közösségi média felületein történő publikációk 

tartalmazhatnak kommunikációs elemeket (plakátok, szabályok) és a közzétett fényképek 

megosztását.  

A Francia Intézet is továbbítja a versenyről szóló híreket a saját közöségi oldalain. 

Versenyszabályzat 

Részvételi feltételek : 

o A pályázaton minden magyarországi lakos részt vehet;  

o A közösségi oldalakon 12 éves kortól;  

o A zsűri általi minősítésen - csak felnőtt korúak indulhatnak; 

o Amatőr és profi fotósokat egyaránt szívesen látunk.  (A zsűri tagjai nem vehetnek 

részt a verseny egyik kategóriájában sem.) 

 

Díjazás :  

A verseny szakmai zsűrije által odaítélt díjak 
(az emailben elküldött fotók esetén) 
 

 Legművészibb, legjobban 
témához kapcsolódó és 
legeredetibb 

1.díj Repülőjegy az arles-i fesztiválra 

       
2.díj 

könyvajándék 

3.díj reklámajándékok 
 

A közönségdíjakat a közösségi médián 
keresztül leadott szavazatok alapján ítélik 
oda (a lájkok száma alapján): 
 

 Facebook vagy 
Instagram 

1.díj Polaroïd fényképezőgép 

2.díj Könyvajándék 

3.díj reklámajándék 
 

 



                                                       
 

 

 

 

Időpontok: 

o 2023. február 20-tól 2023. április 2-ig: lehet a fotókat elküldeni e-mailbek a Francia 

Intézet emailcímére (l.monfroy@inst-france.hu) és az Alliance française emailcímére, 

és feltölteni a közösségi oldalakra hashtag-ekkel.  

o 2023. április: zsűri tanácskozása. 

o 2023. május: online fotógaléria létrehozása, eredményhirdetés, díjak átadása,a 

győztes utazásának megszervezése: A nyerteseket emailben vagy a közösségi 

oldalakon keresztül értesítjük.  

A részvételi feltételek: 

Zsüri által  minősített pályázatok díjazása : 

o Minden résztvevő egy vagy több fényképet küldhet  1200 x 900 pixeles felbontásban 
JPEG formátumban.  

o A pályázatokat e-mailben kell elküldeni  a Budapesti Francia Intézet e-mail címére. 
(l.monfroy@inst-france.hu) és a lakóhelyhez legközelebbi Alliance française 
emailcímére legkésőbb 2023. április 2-ig. 

o A fájlokat a jelentkezési űrlapon megadott címmel kell elnevezni.  

o A pályázó elküldi a kitölött jelentkezési lapot. 

o A pályázatokat átadjuk a zsürinek. 

 

Közösségi oldalakon keresztüli pályázatok díjazása: 

o Minden résztvevő megoszt egy vagy több fényképet a Facebookon vagy az 

Instagramon.  

o A feltöltés a következő 3 hastag hozzáadásával történik: #franciaintezet 

#fotopalyazataf2023 #sport 

o A legtöbb lájkot kapott fotók nyerik a díjakat. 

 

Jogi nyilatkozat 
o A versenyben való részvétellel a versenyző egyúttal a jelen szabályzatot is  elfogadja.  
o A szabályzat megsértése a versenyző kizárását eredményezi.  
o A  résztvevők belegyeznek abba, hogy munkáik nyomtatásra és kiállításra kerüljenek. 

Szerzői jogokat nem érvényesíthetnek. 
o A fényképek nem ábrázolhatnak felismerhető módon kiskorú személyt. A 

felismerhetően ábrázolt nagykorúak belegyezése is szükséges a kép 
versenyeztetéséhez. A Francai Intézet és a magyarországi Alliance Française 
egyesületek elhárítanak minden felelősséget a képekkel kapcsolatos személyi jogi 
kérdésekben, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a résztvevőket terheli.  
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Elérhetőségek 

Alliance française de Debrecen : debrecen@af.org.hu 
Alliance française de Györ : afdegyor@gmail.com 
Alliance française de Miskolc: alliancefr.miskolc@gmail.com  
Alliance française de Pécs : pecs@af.org.hu  
Alliance française de Szeged : szeged@af.org.hu  
Institut français de Budapest – Lola Monfroy : l.monfroy@inst-france.hu 
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