
Móri Borvidék – Az ezerjó hazája – fotópályázat 

A Móri Borvidék Hegyközsége fotópályázatot hirdet a Móri Borvidék – Az ezerjó hazája címmel 

1, A pályázat témái: 

- A Móri borvidék (tájak, szőlők, présházak, pincék stb…) 

- A móri bor (borok, palackok, pince belsők, hordók, stb…) 

- A móri szőlő- és bortermelő (emberek, arcok, szőlő- és pincemunkák stb…) 

2, A résztvevők köre: 

- minden 18. életévét betöltött EU-s állampolgár, profi és amatőr fotósok egyaránt 

3, A pályázat részletei: 

- minden résztvevő csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat 

- egy fotós minimum 3, maximum 10 fotóval nevezhet 

- a fényképek lehetnek fekete fehérek, vagy színesek 

- a fényképeket .jpg formátumban kell beküldeni 

- a fényképek felbontása minimum 300 dpi  

- a fényképek hosszabbik oldalának minimális mérete 1024 pixel, de erősen ajánlott a 2048 

pixel, maximális mérete 9933 pixel 

- a fájlok mérete ne haladja meg az 5 Mb-ot 

- a pályaműveket címmel és névvel kell ellátni (pl: Szüret a Vénhegyen_Minta József.jpg), 

javasolt a készítési hely megjelölése is 

- a fényképek lehetnek a pályázó által szerkesztett vagy manipulált képek (kérjük ennek 

megjelölését) 

- nevezési díj nincs 

- A publikálásokért pályázat kiírója szerzői jogdíjat nem tud fizetni. A kiíró a pályamunkákat 

térítésmentesen és korlátlanul felhasználhatja, azokat archívumában megőrizheti. 

4, a pályázat benyújtása: 

- a pályázóknak pályaművüket e-mail-hez csatolva, digitális formában kell megküldeniük a 

morhkt@t-online.hu címre a tárgyban a „fotópályázat” szó megjelölésével 

- az e-mail-nek tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, telefonszámát, valamint egy rövid 

leírást a képekről (pályázó hozzájárul ahhoz, hogy kiíró a pályázattal kapcsolatos 

ügyekben a személyes adatait rögzítse, kezelje) 

- benyújtási határidő 2015.10.10. 

5, a pályázat díjazása: 

- a kiíró a pályázat győztesét, illetve helyezettjeit zsűrizés alapján nevezi meg. A zsűri 

szakmai tagokból és elismert helyi személyekből áll. 

 

o a pályázat 1. helyezettje eltölthet egy két éjszakás 2 fő részére szóló hétvégét 

félpanzióval, wellness használattal a móri Hétkúti Wellness Hotelben ****, 



50.000 Ft pénzdíjban, valamint a Móri Borvidék boraiból összeállított 30.000Ft 

értékű borcsomagban részesül (a borcsomag a wellness hétvége alatt 

borkóstolókra is váltható a borvidék több pincészetében). 

o a pályázat 2. helyezettje  25.000 Ft pénzdíjban, valamint a Móri Borvidék boraiból 

összeállított 20.000Ft értékű borcsomagban részesül (a borcsomag borkóstolókra 

is váltható a borvidék több pincészetében). 

o a pályázat 3. helyezettje  10.000 Ft pénzdíjban, valamint a Móri Borvidék boraiból 

összeállított 10.000Ft értékű borcsomagban részesül (a borcsomag borkóstolókra 

is váltható a borvidék több pincészetében). 

 

- A pályaműveket kiíró elektronikus felületen közönségszavazásra is bocsájtja. A 

közönségszavazás győztese a Móri Borvidék TDM Egyesület ajándékát kapja. 

6, eredményhirdetés: 

- A pályázat eredménye 2015.11.05-én a móri Lamberg-kastélyban kerül ünnepélyes 

kihirdetésre. 

- az eredményhirdetés egyben a pályaművekből készült kiállítás ünnepélyes megnyitója is  

7, pályázati naptár: 

- Pályázat meghirdetése:    2015.02.23. 

- Beadás határideje:     2015.10.10. 

- Zsűrizés időpontja:      2015.10.16. 

- Közönségszavazás ideje:     2015.10.10-2015.10.23 

- Kiállítás megnyitója, eredményhirdetés:   2015.11.05. 

 

A pályázat támogatói: 

- Mór Városi Önkormányzat 

- Lamberg-kastély Kulturális Központ – Mór 

- Móri Borvidék TDM egyesület 

- Hétkúti Wellness Hotel **** - Mór 

- Brindisi Szent Lőrinc Borrend - Mór 

 

Mór, 2015.02.23. 

 

 Varga Máté sk 

 elnök – Móri Borvidék HK 


