
Fényképezzük le magunkat!
Képek versenye

Van otthon régi vagy új fotód, ami a magyarországi németséggel kapcsolatos? Esetleg hobbiból 
vagy a munkád miatt szoktál különböző képszerkesztő vagy grafikai programokkal dolgozni? 

Érdekel a német nemzetiség?

Jelentkezz a BlickPunkt 2013 - Képek versenyére
és legyél egyike a három nyertesnek!

3 kategória, 3 első díj,

3x101 Euróval jutalmazzuk a legjobb három képet! 

Hogyan vehetsz részt a versenyen?

• Regisztrálj a www.blickpunkt.hu weboldalon és töltsd fel a képeidet!

• Szólj mindenkinek, hogy ők is készítsenek a magyarországi németséggel kapcsolatos fényképeket! 

• Nézd meg a többiek képeit, szólj hozzá az alkotásokhoz!

Hogy zajlik a verseny?

Első lépés: nevezési időszak. Október 3-tól várjuk a te fotóidat is!

Második lépés: pontozni fogunk. Ekkor értékelhetsz és a te képeidet is ekkor értékelik. 

Végül: találkozunk a díjátadón!

Milyen képekkel lehet nevezni?

• Nevezhetsz 3 saját fotóval.

• Indulhatsz képeslappal: Készíts a saját fotóidból vagy saját tulajdonú archív fotókból montázst 

és lásd el egy felirattal!

• Ha van 1950 előtti archív fotód, szkenneld be és javítsd fel!

Kategóriánként 3 képet, tehát összesen 9 képet küldhetsz be a versenyre, 
de már 1 képpel is részt vehetsz. A lényeg, hogy te készítsd a képeket
és valamilyen módon kapcsolódjanak a magyarországi németséghez.

Az első helyezettek 101 Euróval és egyéb ajándékkal lesznek gazdagabbak, amit 

2013. november 16-án 14 órakor adunk át a Műcsarnokban!

Addig is sok sikert és jó szórakozást kíván a Zentrum csapata!
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Nevezés és nevezési feltételek a www.blickpunkt.hu oldalon.

Határidők:

Nevezés és a képek feltöltése a rendszerbe: 2013. október 3-24. éjfél

Pontozási időszak: 2013. október 25-31.

Díjátadó és kiállítás: 2013. november 16., 14 óra

A feltételek címszavakban

A képek témája minden esetben a magyarországi német nemzetiség!

Formátum: jpg

Fényképek - saját készítésű, 2-4 megapixel

Képeslap - saját készítésű képek vagy saját tulajdonú felújított archív fotók, legalább 

kettőből montázs + egy felirat, 1772x1181 pixel, 15x10 cm (300 dpi)

Archív fotó - saját tulajdonú, vagy tulajdonos által engedélyezett 1950 előtti kép 

felújítása, 2-4 megapixel, az eredeti kép megléte
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