
 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

A Veszprémi Érseki Főiskola Pedagógia Tanszéke fotó- és kisfilmpályázatot hirdet általános iskola 

felső tagozatos tanulói és középiskolások számára Kapcsolatok és közösségek címmel.  

 

A pályázat célja, hogy a tanulók megmutathassák, mit jelentenek számukra a személyes és a társas 

kapcsolatok, a közösségek. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a diákok sokszínűen, kreatív 

módon mutassák be az emberi kapcsolatok értékét az individualizmust túlhangsúlyozó világban. 

 

Pályázni két kategóriában lehet: 

 egy fotó, fotómontázs vagy kollázs elkészítésével vagy  

 egy maximum 3 perc időtartamú kisfilm összeállításával. 

 

Pályázati időszak: 

2022. december 7. 00.00 óra − 2023. február 15. 24.00 óra 

 

A benyújtás módja, pályázati feltételek: 

A fotókat JPG/JPEG kiterjesztésű formátumban kell elküldeni a pedagogiatanszek@vhf.hu e-mail 

címre vagy adathordozón behozni, valamint az elkészült anyagokat kinyomtatva (A3 méretben) 

kérjük eljuttatni a Pedagógia Tanszékre (13. számú iroda).  

A postai cím: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

                      A borítékra kérjük, írja rá: fotó- és kisfilmpályázat 

 

A kisfilmeket (maximum 3 perc) AVI/MP4/MOV vagy MOOV formátumban kell elküldeni a fenti 

e-mail címre vagy adathordozón behozni. 

Egy pályázó egy kategórián belül maximum két pályamunkát nyújthat be. A pályázatban való 

részvétellel a Pályázó elfogadja, hogy − a kapcsolatfelvétel miatt − a pályázati anyaghoz 

kapcsolódóan meg kell adnia a teljes nevét, az iskola nevét és az e-mail címét. 

A pályázó az általa feltöltött kisfilm és fotó tartalmáért saját maga felel. A pályázó kijelenti, 

hogy az általa készített kisfilm és fotó saját szellemi terméke, nem sért szerzői jogot, jogszabályi 

előírást. A pályázó gondoskodik arról, hogy a kisfilmben és a fotón olyan személyek szerepeljenek, 

akik a felhasználáshoz feltétel nélkül hozzájárultak. A pályázó a részvétellel hozzájárul, hogy a 

kisfilmet és a fotót az alkotó nevének feltüntetésével a Veszprémi Érseki Főiskola (VÉF) honlapján, 

illetve tanszéki rendezvényeken korlátozás nélkül felhasználja.  

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pedagogiatanszek@vhf.hu címen vagy 88/542-713 

telefonszámon várjuk.  

 

A pályázatok elbírálása:  

A beérkezett pályamunkákat zsűri értékeli. A beküldött pályázati anyagokat az elbírálásban 

résztvevő személyek megismerhetik, a nem nyertes pályázati anyagokat - a kiállítást követően- a 

VÉF megsemmisíti.  

 

Díjazás:  

A díjazottak értékes tárgyi, a két első helyezett 75.000 Ft pénzjutalomban részesülnek.  

 

Eredményhirdetés: 

Az eredményhirdetésre 2023 tavaszán kerül sor a Veszprémi Érseki Főiskola Aulájában 

megrendezett kiállítás keretében. A pontos időpontot a VÉF honlapján közöljük és e-mailben is 

értesítjük a pályázókat. 
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