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Here we are – Itt vagyunk!
A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építőművészet folyóirat fotópályázata

Nemzetközi építészeti fotópályázat
Nemzetközi zsűri
Kiállítások: Budapest, Pozsony, Prága, Krakkó
Kétnyelvű katalógus

photoaward.meonline.hu
A fotópályázat a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.
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Pályázati feltételek

1. A pályázóra vonatkozó megkötések
1.1 Pályázhat minden természetes személy, aki a pályázati kiírás feltételeit elfogadja. 
1.2 A pályázaton szervezetek, csoportok nem indulhatnak.
1.3 A professzionális kategóriában induló pályázó a fotók beküldésével kijelenti, hogy az építészeti fotó  
 területén rendszeresen dolgozik építészek vagy más megbízók részére, vagy a sajtóban publikál  
 fotókat.

2. A pályaműre vonatkozó megkötések
2.1 A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázata  
 érvénytelen. A pályázó a kép beküldésével pályamunkájáról kijelenti, hogy az a saját szerzői műve,  
 azzal nem sért más szerzői jogot, valamint tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és  
 felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.

3. Regisztráció
3.1 A pályázatra kizárólag a http://photoaward.meonline.hu weboldalon történt regisztrációval elérhető  
 egyéni felületen feltöltött fotókkal lehet jelentkezni.
3.2 A regisztráció feltétele a nevezési díj egy összegben történő befizetése, PayPal rendszeren keresztül. 

4. A pályázó jogai
4.1 A pályázónak joga van adatainak, illetve a feltöltött fotóknak a beadási határidőig történő módosítására. 

5. A kiíró jogai
5.1 A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
5.2 A kiíró a pályaműveket a beadási határidő lejártáig nem hozza nyilvánosságra és pályázók névsorát  
 titoktartással kezeli.
5.3 A határidő lejárta után beérkezett pályamunkákat a kiírónak nem áll módjában befogadni.

6. Pályaművek felhasználása
6.1 A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott  
 kiadványban, illetve elektronikus formában térítésmentesen megjelentesse, és ennek érdekében  
 a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó  
 nevének feltüntetése mellett.
6.2 A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás  
 népszerűsítésével kapcsolatban, minden esetben jogosult a pályaművek díjmentes felhasználására, 
 de minden esetben a pályázó nevének feltüntetése mellett. 
6.3 A kiíró díjmentesen jogosult a pályaművek kiállítására, továbbá jogosult díjmentesen használni az  
 alkotást, a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.


